ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Joi, 25 martie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine

OFERTE SERVICIU
l SC Chintoflor Construct SRL, angajeaza:secretara, in
Oradea, detalii la tel:0747695278.
l HALEFOGLU 33 angajeaza ajutor bucatar. Informatii la
telefon: 0742.950.681 sau halefoglu33srl@ gmail.com
l SC Profi Restaurare SRL, angajeaza in Oradea: dulgher, sofer,
zidar, zugrav, pentru detalii tel.: 0743.022.263.
l S.C. Intermak Inginerie SRL angajează 2 posturi vacante de
montator placaje interior și exterior, cod COR.712202. Tel:
0722.244.769.
l BRCT Suceava caută candidați pentru posturile de experți
relații externe – Coordonator implementare monitorizare, Ofițer
monitorizare implementare și Ofițeri IT&SMIS. Detalii la
adresele: www.brctsuceava.ro și www.ro-ua.net. Informații
suplimentare: tel - 0770 338 005.
l Energoplast SA angajează operatori cablaje din România sau
din străinătate pentru fabrica din Bistrița, jud.BN. Cerințe:
-minim studii generale; -vedere bună și atentie la detalii;
-Contract pe perioadă nedeterminată, -seriozitate, colaborare de
lungă durată; vorbitor limba engleză; -asigurare medicală
privată, salariu: 1.500Lei NET +bonuri de masă 300Lei
+Program: Luni-Vineri 8 h/zi în schimburi. 0732.340.936.
l Primăria Comunei Barcani anunță: Primăria comunei
Barcani, organizează concurs în baza HG 286/2011, la sediul
Primăriei comunei Barcani, în comuna Barcani, nr.266, județul
Covasna, în data de 13.04.2021, ora 14:00- proba practică și în
data de 16.04.2021- proba interviu, pentru ocuparea funcției
contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de
guard, studii generale în cadrul Compartimentul Proiecte
Postimplementare. Condiții de participare la concurs: -să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice; -Certificat de încadrare în grad de handicap accentuat; -nu se solicită vechime în
muncă; -să fie apt de muncă, dovedit prin documente. Dosarele
de concurs se depun la sediul Primăriei comunei Barcani în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului
anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Condițiile de participare la concurs și bibliografia și tematica stabilită
se afișează la sediul Primăriei comunei Barcani și se publică pe
site-ul www.primariabarcani.ro. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Primăriei comunei Barcani și la număr de
telefon 0267.372.525, persoană de contact- Consilier, Calcea
Zoltan Marius.
l Primaria comunei Bujoreni, cu sediul în Bujoreni, str. Bucureşti - Alexandria, nr. 20, judeţul Teleorman organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de
H.G. nr. 1027/2014, de: 1 post muncitor calificat. Concursul se
va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 21 aprilie 2021, ora
10:00; - Proba interviu - la o dată care va fi comunicată ulterior.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1. Post muncitor calificat: - să fie
absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat în meseria de
tehnician mecanic; - cel puţin 10 ani vechime în specialitatea
studiilor; - posesor al permisului de conducere categorile B,C1,
C,BE, C1E, CE. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 14 aprilie 2021, ora 16:00, la sediul
Primăriei Bujoreni, str. Bucureşti-Alexadria, nr. 20, judeţul
Teleorman. Relaţii suplimentare la sediul: primăriei Bujoreni,
str. Bucureşti-Alexandria, nr. 20, judeţul Teleorman, persoana de
contact: Pelin Mariana, telefon 0247/443,169.
l Subscrisa Primăria Ruginești, cu sediul în: comuna Ruginești,
jud.Vrancea, CUI: 4297746, organizează concurs, pentru
ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G.

nr.286/2011, modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014.
Denumirea postului -Șef serviciul voluntar Situații de Urgență,
post vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; deține competențe specifice funcției,
atestate potrivit reglementărilor în vigoare (cursuri de perfecționare/specializare pentru șef serviciu S.V.S.U, absolvite cu
certificat de absolvire/diplomă); deține un Certificat de competențe digitale (ECDL) sau curs operator calculator absolvit cu
certificat; vechime: un an; posesor permis de conducere, categoria B; vârsta 25-35 ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: proba scrisă în data de 19.04.2021, ora 10.00, la
sediul instituției; proba interviu în data de 23.04.2021, ora 09.00,
la sediul instituției. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la
afişare, la sediul instituției. Date contact: telefon 0237/236.9111,
adresa e-mail: pr_ruginesti@yahoo.com, la sediul Primăriei
Ruginești.
l Primăria orașului Tășnad, județul Satu Mare, anunță concurs
de recrutare pe funcția contractuală de execuție vacantă de
Balenofiziokinetoterapeut I/S în cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat- Băi Publice, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul constă: Selectarea dosarelor de
înscriere: în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor; Proba scrisă este programată în data de 16.04.2021, ora 12.00, Locația Primăria orașului
Tășnad; Proba interviu se va comunica ulterior. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului vacant pe perioadă
nedeterminată a funcției contractuale de BALNEOFIZIOKINETOTERAPEUT I/S: studii universitare de licență, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de științe
pentru sănătate- specializarea baleofiziokinetoterapie și/sau
baleneofiziokinetoterapie și recuperare, vechime minimă: 3 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei
orașului Tășnad. Relații suplimentare se pot obține la numărul
de telefon: 0261.825.860 sau pe www.primariatasnad.ro
l Primăria orașului Tășnad, județul Satu Mare, anunță concurs
de recrutare pe funcția contractuală de execuție vacantă de
Inspector IA/S în cadrul Serviciului de Administrat a Domeniului Public și Privat- Băi Publice, conform HG
nr.286/23.03.2011. Concursul constă: Selectarea dosarelor de
înscriere: în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor; Proba scrisă este programată în data de 16.04.2021, ora 12.00, Locația Primăria orașului
Tășnad; Proba interviu se va comunica ulterior. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului vacant pe perioada
nedeterminata a functiei contractuale de Inspector I A/S: studii
superioare, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă- în domeniul- economic
sau domeniul tehnic sau domeniul științelor de orice fel, nu
necesită vechime; să facă dovada că a avut calitatea de manager
de proiect/sau că a făcut parte dintr-o echipă de accesare a
fondurilor europene. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Primăriei orașului Tășnad. Relații suplimentare se pot
obține la numărul de telefon: 0261.825.860 sau pe www.primariatasnad.ro
l Primăria orașului Tășnad, județul Satu Mare anunță concurs
de recrutare pe funcția contractuală de execuție vacantă de
Muncitor I M în cadrul compartimentului de gospodarie comunală, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul constă: Selectarea dosarelor de înscriere: în maximum cinci zile lucrătoare de
la data expirării termenului de depunere a dosarelor; Proba
scrisă este programată în data de: 16.04.2021, ora 12.00, Locația
Primăria orașului Tășnad; Proba interviu se va comunica ulterior. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului vacant
pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de Muncitor
I M: studii medii, respectiv studii liceale absovite cu diplomă de
bacalureat; vechime minimă: 3 ani; cursuri de calificare în
specializarea: sudor, instalator sau electrician. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Primăriei orașului Tășnad.
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ANUNȚ

l Primăria Comunei Balta Albă, judeţul Buzău, vă înştiinţează
de organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă,
dintr-o funcţie clasa III, într-o funcţie de clasa I celui deţinut a
funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Balta Alba, judeţul Buzău în perioada 12-13
aprilie 2021, pentru următoarea funcţie publică: -Referent superior -din cadrul compartimentului Financiar Contabil impozite și
taxe locale. Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei
Comunei Balta Albă, judeţul Buzău, după cum urmează: -proba
scrisă: 12.04.2021, ora 10.00; -proba interviu: 13.04.2021, ora
10.00. Dosarul de înscriere se poate depune la sediul Primăriei
Comunei Balta Albă în termen de 5 zile de la publicarea anunţului. Bibliografie examen promovare clasă superioară. A1.Bibliografia pentru funcţia publică de referent, clasa I, grad Superior
-din cadrul compartimentului Financiar Contabil Taxe și impozite; -O.U.G. nr.57/2019 -Codul administrativ: Titlul II -Statutul
funcţionarilor publici; -Legea nr.227/2015 -Codul fiscal -Capitolul
impozite și taxe locale; -Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de participare la concursul de promovare în clasa I celui
deţinut/care se organizează în perioada 12-13.04.2021, la sediul
Primăriei Comunei Balta Albă, judeţul Buzău. Pentru a participa
la concursul de promovare în gradul profesional imediat superior
celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a)să depună cerere de înscriere la
examenul de promovare în clasă; b)să prezinte diploma sau
adeverinţa de studii de nivel superior, în specialitatea în care își
desfășoară activitatea; c)adeverință eliberată de Compartimentul
de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a
funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară care să nu fi fost
radiată în condiţiile legii.

Subscrisa SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului, nr. 40, jud.
Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar
LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 09.04.2021, ora 12, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare
privind vânzarea următoarelor bunuri:
Bunuri mobile:
• Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1560 cmc, motorină – 2.850 euro plus TVA
• Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, 1461 cmc, motorină – 3.325 euro plus TVA
• Autoutilitară Citroen Jumpy , an fabricație 2007, 1461 cmc , motorină – 5.605 euro plus TVA
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei (plus
TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație
este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire
al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat.
Bun imobil:
Spațiu industrial și terenuri, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin compuse din:
1. Clădiri și teren în suprafață de 17164 mp conform CF nr. 30267 Mehadia, nr. top 236/2/1/1/b Mehadia
2. Clădiri și teren teren în suprafață de 3000 mp conform CF nr. 30266 Mehadia, nr. top 2361 - Mehadia
Prețul de pornire al licitației este de 186.116 euro plus TVA. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus
TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data
licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare
imobil licitat. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 09.04.2021, următoarele licitații
vor avea loc în zilele: 16.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021. Informații suplimentare se pot obține la
telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚURI
CITAȚII
l Lakatos Ecaterina este chemată la Judecătoria Satu Mare, în
data de 8 aprilie 2021, în calitate de pârâtă în dosarul
nr.7837/296/2018.
l Constantin Vasile Silviu este chemat la Judecătoria Craiova
în data de 04.05.2021, ora 10:00, complet CMF1, în dosarul
15793/215/2020*, având ca obiect stabilire domiciliu minor.
l Se citează pârâta Ința Raluca-Cristina, la Judecătoria Petroșani în dosarul civil nr. 9089 / 278/ 2020, la data de 12.05.2021,
ora 8.30, în proces cu reclamantul Ința Alexandru având ca
obiect: divorț.
l Se citează Grigorescu Raul și Grigorescu
Larisa, ambii cu ultimul domicilui cunoscut
în Petroșani, str.Cloșca, bl.4, ap.19, jud.Hunedoara, la Judecătoria Petroșani în calitate
de pârâți, în dosarul civil nr.3303/278/2020, cu
termen de judecată la data de 13.05.2021, având
ca obiect succesiune, reclamantă fiind
Grigorescu Nicolița.
l Eventualii moștenitori ai defunctului Taflaru Costică, cetățean român, decedat la data de 01.11.2019, cu ultimul domiciliu
în mun.București, str.Politehnicii, nr.4, sector 6, având
CNP1500319400451, sunt invitați să se prezinte în data de
27.04.2021, ora 10.00, la SPN Manolache și Asociații din mun.
București, Bd.Iuliu Maniu, nr.19F, sector 6, în vederea dezbaterii
succesiunii acestuia, în dosarul nr.11/2021.
l U.A.T. Comuna Ion Neculce-în calitate de pârâtă, cu sediul în
sat Razboieni, comuna Ion Neculce, jud.Iași, prin primar
Valeanu Gheorghe este chemată în judecată la Judecătoria
Pascani, cu sediul în Pascani, str.Gradiniței, nr.8, în dosarul
nr.1828/866/2019, având ca obiect uzucapiune, în data de
09.04.2021, ora 9:00, complet 2 civil, în proces cu Parohia Sf.
Ioachim Si Ana-Razboieni, cu sediul în sat Războieni, com.Ion
Neculce, prin preot paroh Vladeanu Petru, în calitate de reclamantă.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Poșta Câlnău, din județul
Buzău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale, nr.20, 39, 40, 41, 46, 47, 79, 80, 81,
82, 83, începând cu data 29.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăria Poșta Câlnău, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.
l Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. Unitatea
Militară 02248 Bucureşti, titular al proiectului „Lucrări de
reabilitare la depozitul de carburanţi lubrifianti în cazarma 962
Bascov”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Lucrări de reabilitare la depozitul de carburanţi lubrifianti în cazarma 962 Bascov”, propus a fi amplasat în
comuna Bascov, str. Paisesti, nr.l23A, judeţul Argeş. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la APM Argeş cu sediul în Piteşti, str. Egalităţii, nr.50,
judeţul Argeş, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-11:00, la
sediul titularului din mun. Bucureşti, sector 6, str. Drumul
Taberei nr.7H, precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmag.anpm.ro Publicul interesat poate înainta comentării/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
l Anunt public privind decizia etapei de incadrare: SC OMV
Petrom S.A. , titular al proiectului „ Lucrari de curatare, remediere a solului si reconstructia ecologica a amplasamentului
Parc 14 Geamana(Chilii), judet Bacau”, propus a fi realizat in
extravilanul comunei Asau, judet Bacau, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din str. Oituz, nr.23, in
zilele de luni pana joi, intre orele 8-16:00 si vineri intre orele
8-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet :www.
apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru
Protectia Mediului Bacau.
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l Vonvea Adelina Ioana, David Adriana Viorica, David Daniel
Irimie, Vonvea Gheorghe, Vonvea Rodica , titularI ai planului
PUZ si RLU “Ridicarea interdictiei de construire instituita in
subzone L5Fdin UTR nr. 6 din PUG-ulaprobat al comunei
Livada in scopul realizarii unei : zone cu locuinte si functiuni
complementare in localitatea Livada, comuna Livada, judetul
Arad” amplasat in Livada , nr. FN, identificat prin extrasul de
CF. nr. 301400 Livada, judetul Arad, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004,
este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile
de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris in termen de
10 zile calendaristice, de la publicarea anuntului, la sediul APM
Arad, Splaiul Mures FN, judetul Arad.
l SC STEA-ROM SRL, SC Igiena Tehnica SRL, titulari ai:planului:”PUZ-Zona mixta:comert, birouri si locuinte
(2S+P+14E+Er)”, propus a fi amplasat in:Municipiul Timisoara, Bd.Liviu Rebreanu nr.171, CF.nr.430277, Nr.cad.430277,
judetul Timis, anunta publicul interesat ca:in conformitate cu
H.G.nr.1076/2004, planul se incadreaza in categoria planurilor
si programelor care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor
acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in:anexele
nr.1 si 2 la H.G.nr.445/2009, necesitind efectuarea evaluarii de
mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in
scris la:sediul APM.Timis, Bv.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in
termen de:10.zile calendaristice de la aparitia anuntului.
l First Project Imobiliar S.R.L., anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: Modificare de proiect autorizat cu A.C.
nr.531/2013 și 6/11.01.2018 imobil locuințe colective, propus a fi
amplasat în oraș Năvodari, zona Beach Land, str.B2, nr.53, nr.
cadastral /CF106885, județul Constanța. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța, municipiul Constanța, str.Unirii,
nr.23, județul Constanța, zilnic, între orele 09.00-13.00 și la
sediul titularului: First Project imobiliar S.R.L., cu sediul în
municipiul Constanța, str.Rapsodiei, nr.10, județul Constanța, în
zilele de luni-vineri, între orele 10:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Constanța, municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23,
județul Constanța, între orele 09:00-13:00.
l Air-Company SRL, titular al planului urbanistic Întocmire
PUZ în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice-imobil S/
D+P+4E, amplasat în județul Constanța, oraș Năvodari, aleea
Balta lui Mihai, nr.FN, lot 1+lot 2, lot1, lot 2, CF117415, 117416,
anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea
obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic
zonal. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic între orele 08:00-16:00,
în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l ERATA la Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor
Biofarm S.A. din 26/27.04.2021 publicata in Jurnalul 24 martie.
Avand in vedere publicarea cu intarziere a convocatorului
A.G.O.A. de catre Monitorul Oficial al Romaniei, Consiliul de
Administratie anunta schimbarea datei pana la care pot fi
transmise solicitari de introducere a unor puncte noi pe ordinea
de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., pana la sfarsitul zilei de
08.04.2021, in loc de 07.04.2021. Toate celelalte termene si
aspecte cuprinse in convocatorul A.G.O.A. publicat prin
raportul curent nr. 109/22.03.2021 raman neschimbate. PRESEDINTE C.A. -Andrei HREBENCIUC.
l Convocator: În temeiul prevederilor statutului, Preşedintele
Asociaţiei FORTI convoacă în data de 12.04.2021 ora 12,
Adunarea Generală ordinară a asociaţilor la sediul din Bucureşti, Str. Alexandru Averescu nr. 8-10, corp „C”, et.3, Sectorul
1. Ordinea de zi: 1.Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare
privind exerciţiul financiar al anului 2020; 2.Prezentarea şi
aprobarea raportului președintelui asociației; 3. Reconfirmarea
organelor de conducere a asociației; 3.Diverse (activitatea de la
punctul de lucru Sibiu, propuneri privind revizuirea listei de
membri şi activităţi, alte subiecte propuse de participanți, modificarea statutului- după caz). Participarea la ședință poate fi şi
„on-line” prin Skype; asociații care doresc să participe „on-line”
vor anunța acest lucru prin e-mail la adresa asociatiaforti@
hotmail.com până în pre-ziua adunării. În cazul în care nu se
întruneşte cvorumul statutar de prezenţă, a doua adunare se
convoacă la data de 15.04.2021, în aceleași condiții de loc, oră,
ordine de zi, cu prezenţa fizică şi/sau on-line prin Skype.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
societăţii INTEROIL Agritrading S.A.: Consiliul de Administraţie al societăţii INTEROIL Agritrading S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcă-

rescu, nr.201, et.13, biroul nr.6, sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/4464/2019, având cod unic de înregistrare 54523 şi Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor
articolului 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi
modificată, prin prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii INTEROIL Agritrading S.A.
pentru data de 10.05.2021, ora 10:00 a.m., la sediul Societăţii, la
adresa indicată mai sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1) Aprobarea raportului administratorilor pentru activitatea societăţii
INTEROIL Agritrading S.A. pe anul 2020. 2) Aprobarea
raportului financiar al auditorului extern pe anul 2020. 3) Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi al
societăţii INTEROIL Agritrading S.A. pe anul 2020. 4) Aprobarea reportării pierderii în valoare de 2.329.774 lei, înregistrate
de Societate în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie
2020, şi acoperirea acesteia din rezultatele exerciţiilor financiare
ulterioare. 5) Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
societăţii INTEROIL Agritrading S.A. pe anul 2021. 6) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii,
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020. 7) Diverse. 8)
Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea
procedurilor şi formalităţilor legale necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de a semna, de a depune şi ridica
documente în numele societăţii INTEROIL Agritrading S.A. La
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 30.04.2021, stabilită ca dată de referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut la societate. Acţionarii pot
fi reprezentaţi în cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor
pe bază de procură specială care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală a acţionarilor.
Informaţii şi documente privind punctele aflate pe ordinea de
zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute
de către acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data
convocării adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza
neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data de 10.05.2021, la ora şi
locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este
reconvocată pentru data de 11.05.2021, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva
Daswani Vesselina.
l S.C. COMATCHIM International S.A., în reorganizare prin
Expert Insolventa SPRL Filiala Bucureşti, conform încheierii de
şedinţă din data de 08.01.2015, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, în dosarul 43518/3/2014, în temeiul
legii nr. 85/2014 coroborat cu legea nr. 31/1990, având sediul
social în Bucureşti, Str. Doina, nr.17A, Sector 5, J40/8017/2007,
CUI: RO 21614909, prin prezenta: Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. COMATCHIM International
S.A. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la
sediul societăţii, situat în Bucureşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5, în
data de 28.04.2021 ora 12:00, cu următoarea: Ordine de Zi: 1.
Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare ale
anului 2020 pe baza raportului prezentat de administratorul
special şi a raportului prezentat de comisia de cenzori, aprobarea contului de profit şi pierderi pentru anul 2020. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului special pentru
activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2020– 31.12.2020. 3.
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.
4. Alegerea dnei Stoian Silvia ca cenzor pentru o perioadă de un
an ca urmare a renunţării la mandat a doamnei Gheorghiu
Gabriela Eugenia. 5. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului
de validitate stabilit, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 29.04.2021 ora 12:00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu data de
14.04.2021 documentele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta
la sediul societăţii de luni până vineri între orele 10:00–14:00.
Informaţii se pot obţine la nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei de
23.04.2021 vor putea participa la Adunarea Generală Ordinară
prin simpla probă a identităţii acestora făcută cu actul de identitate sau cu procura specială dată în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi actul constitutiv al societăţii. Formularele de
procură specială se pot obţine de la sediul S.C. COMATCHIM
International S.A. începând cu data de 12.04.2021. Procurile
speciale pentru reprezentare vor fi depuse la registratura societăţii până la data de 23.04.2021.
l Către, Archipelagus Line&Energy, Livorno, Piazza Cavour 6,
Cap 57125, Str.Rio 0162, Italia. Prundianu Silviu Bucureşti,
Sectorul 1, Str.Dumitru Zosimma, nr.69, România. Convocare a
Adunării Generale Ordinare a Asociaţilor Societăţii Archipelagus Line&Energy Oil Shipping S.R.L. Administratorul cu
puteri depline al societăţii Archipelagus Line&Energy Oil
Shipping S.R.L., domnul Rusen Ionel, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Asociaţilor la data de 30.03.2021, ora
09:00, la adresa societăţii din Strada A.S.Puskin, nr.19A,
Constanţa, jud.Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1.Renunţarea la mandatul de administrator al domnului Rusen Ionel,

începând cu data de 22.03.2021; 2.Renunţarea domnului Rusen
Ionel la calitatea de asociat, prin cedarea în integralitate a
părţilor sociale deţinute către un alt asociat al Archipelagus
Line&Energy Oil Shipping S.R.L.; 3.Renunţarea domnului
Prundianu Silviu la calitatea de asociat, prin cedarea în integralitate a părţilor sociale deţinute către asociatul majoritar al
Archipelagus Line&Energy Oil Shipping S.R.L. -Archipelagus
Line&Energy; 4.Dizolvarea societăţii Archipelagus Line&Energy Oil Shipping S.R.L. ca urmare a neînţelegerilor grave
survenite între asociaţi. În cazul în care cvorumul necesar nu se
va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a
Asociaţilor se va ţine în data de 01.04.2021, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc, urmând a fi discutată ordinea de zi anterior prezentată. Procurile se vor depune în original la sediul social al
Societăţii din Constanţa, Str.A.S. Puskin, nr.19A, jud.Constanţa,
până la data de 29.03.2021, ora 16:00. Materialele de interes
pentru acţionari se pot consulta la sediul social al Societăţii,
începând cu data de 22.03.2021. Prezentul convocator completat
este înaintat asociaţilor astăzi, 23.03.2021, prin poşta electronică
şi va fi publicat într-un ziar de circulaţie naţională.
l Convocare: I.Administratorul Unic al Conef S.A. (denumită
în continuare “Societatea”), cu sediul în Bucureşti, Splaiul
Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107
convoacă în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2021, considerată data de referinţă,
pentru data de 27 aprilie 2021, la orale 11:00, la sediul Societăţii
din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România. În
cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Societăţii, se convoacă
şi se fixează în temeiul art.118 din Legea 31/1 990, republicată,
cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 28 aprilie 2021, la orele 11:00 la sediul Societăţii
din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România.
Ordinea de zi a Adunării Generale II.Ordinare a Acţionarilor
este următoarea: 1. Aprobarea raportului Administratorului
Unic pentru anul 2020 şi descărcarea lui de gestiune. 2. Aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 pe baza Raportului
Administratorului Unic şi a Raportului Auditorului Financiar
pentru anul 2020. 3. Aprobarea Programului de Activitate
pentru anul 2021. 4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 5. Aprobarea remuneraţiei Administratorului Unic pentru anul 2021. 6. Aprobarea limitei generale a
remuneraţiilor suplimentare acordate directorilor pentru anul
2021. 7. Aprobarea împuternicirii domnului Ivan Constantin
Emil pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în
vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor. III. Documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi
procura, de la data convocării Adunării Generale a Acţionarilor,
de la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiui Unirii nr.64, etaj 1,
Sector 4, România. Formularele de procuri speciale pentru
reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se pot obţine de la adresa de mai sus. După completarea şi semnarea procurilor speciale, un exemplar se va transmite la sediul Societăţii până la data de 25 aprilie 2021, ora 9:00,
cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului pentru a-l
avea asupra sa în adunare. Informaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 021-408.35.00. Administrator Unic, Ciobanu
Constantin.
l Convocatorul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare
a Acţionarilor Complex Comet S.A. Bucureşti: Administratorul
unic al societăţii Complex Comet S.A. cu sediul social în Bucureşti, Bd. Timişoara Nr.84, Sector 6, cod unic de înregistrare
RO2622360, nr. Înmatriculare la Registrul Comertului
J40/391/1991, tel:021/4441866, fax: 021/4441869, potrivit deciziei Administratorului societăţii din data de 11 martie 2021. În
temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 si ale
Regulamentului nr. 5/2018, Convoacă Adunarea Gelerală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA si
AGEA) în data de 26 aprilie 2021 ora 10.00, respectiv 11.00 la
sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Timişoara nr.84, Sector 6. În
cazul în care la data menţionată mai sus, ca fiind data primei
convocări a şedinţei AGOA şi AGEA, nu se intruneste cvorumul
de prezenţă prevăzut de lege, se convoacă şi se fixează cea de-a
doua şedinţa AGOA şi AGEA pentru data de 27 Aprilie 2021
ora 10.00, respectiv 11.00 având aceeaşi ordine de zi. Doar
persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai societăţii la
sfârşitul zilei de 13 aprilie 2021 „data de referinţă” în Registrul
Acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A.,
au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGOA şi
AGEA În cazul unei a doua convocări a AGOA şi AGEA, data
de referinţă rămâne aceeaşi. Ordinea de zi a şedinţei AGOA va
fi următoarea: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situaţiilor
financiare ale Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat
la data de 31.12.2020, pe baza Raportului administratorului
unic al Societăţii si a Raportului auditorului financiar al Societăţii; 2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului

societăţii pentru exerciţiul financiar 2020; 3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii aferent anului 2021; 4. Aprobarea remuneraţiei cuvenite
auditorului financiar al societăţii pentru exerciţiul financiar al
anului 2021; 5. Prelungirea duratei contractului încheiat cu
auditorul financiar al societăţii, respectiv de la data de
20.09.2021 până la data de 20.09.2022; 6. Prelungirea mandatului D-lui Herdelau Adrian- Gabriel în funcţia de administrator unic al societăţii; 7. Aprobarea politicii de remunerare
conform Art. 92, indice 1 din Legea 24/2017; 8. Stabilirea datei
de 24.05.2021 ca ”data de înregistrare”; 9. Stabilirea datei de
21.05.2021 ca data „ex date”; 10. Împuternicirea domnului
Adrian Gabriel Herdelau, Administrator unic al Societăţii, să
semneze Hotărârea şi să reprezinte societatea în relaţia cu
Oficiul Registrului Comertului Bucureşti, Bursa de Valori Bucureşti SA, Autoritatea de Supraveghere Financiara si/sau orice
alta persoana– fizica sau juridica– implicata in vederea înregistrarii, publicării, notificarii Hotărârii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor catre orice persoana
interesată, precum si a îndeplini orice formalităţi ar fi necesare
in scopul aducerii la indepinire a Hotararilor adoptate de
Adunarea Gelerală Ordinară si Extraordinară a Acţionarilor,
putând intocmi, semna si depune ori primi orice acte ar fi necesare in acest scop, inclusiv dreptul de a semna, in numele
Societăţii, contractul de prestari servicii de audit cu auditorul
financiar semnatura sa fiind pe deplin opozabilă atat societăţii,
cat si terţilor, putând delega, pe baza de delegatie, o alta
persoana pentru a aduce la îndeplinire Hotărârea si/sau pentru
a îndeplini orice acte, operaţiuni ar fi necesare in scopul înregistrarii, publicării si aducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunarii
Generale Ordinară si Extraordinare a Acţionarilor. Ordinea de
zi a şedinţei AGEA va fi următoarea: 1. Articolul 20 din Actul
Constitutiv va avea următorul conţinut: „Societatea este administrată de un Administrator unic, investit cu un mandat de
2(doi) ani, si anume: Herdelau Adrian-Gabriel, cetatean roman,
nascut la data de 03.05.1980 in Mun. Arad, jud. Arad, domiciliat
in Arad, Str. Stefan Luchian nr.22, bl. B19, sc.B,et.1, ap.7, identificat prin C.I. seria AR nr.667121, eliberata de SPCLEP Arad
la data de 14.04.2014, CNP 1800503020151; Precizări privind
Şedinţa AGOA şi AGEA: I. Cerintele de identificare aplicabile
acţionarilor: Cerintele de identificare aplicabile pentru acţionarul persoana fizica si/sau pentru mandatarul acestuia si/sau
pentru reprezentantul legal/mandatarul acţionarului persoana
juridica sunt: (a) In cazul acţionarilor persoane fizice: (i) Sa fie
însoţite de actul de identitate, sau dupa caz de copia actului de
identitate al acţionarului (BI sau CI pentru cetăţenii români sau
paşaport pentru cetăţenii străini) care să permită identificarea
acestuia în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central
S.A. -Constatarea calităţii de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emisă de acţionar.
(b) În cazul acţionarilor persoane juridice: (i) constatarea/
confirmarea calităţii de reprezentant legal se face în baza listei
acţionarilor primită de la Depozitarul Central SA, şi copie a
certificatului constatator (nu mai vechi de 30 zile înainte de data
AGOA), o copie după documentul care probează calitatea
reprezentantului legal al celui care îl reprezintă. (ii) Constatarea
calităţii de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale
emisă de reprezentantul legal al acţionarului, identificat
conform lit.(i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale
emisă de reprezentantul legal al acţionarului. II. Materiale
informative privind ordinea de zi: Vor fi puse la dispozitia acţionarilor in format electronic pe websit-ul societăţii, la adresa
www.complexcomet.ro, sectiunea „Investitori Adunarea Gelerală a Acţionarilor” si in format fizic la Registrarura societăţii
de la sediul social, care funcţionează de luni pana vineri intre
orele 9.00-17.00. (1) De la data convocării şi până la (şi inclusiv)
data AGOA şi AGEA, în prima sau a doua convocare: (a)
Convocatorul AGOA şi AGEA; (b) Situaţiile financiare anuale
individuale ale Complex Comet SA, pentru exerciţiul financiar
2020, însoţite de raportul auditorului independent; (c) Raportul
Administratorului pentru anul 2020; (d) Alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA
şi AGEA. (2) Începând cu data de 26 martie 2021 şi până la
(inclusiv) data AGOA şi AGEA, în prima sau a doua convocare:
(a) Numarul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării; (b) Textul integral al proiectului de hotărâre propus spre
aprobare AGOA şi AGEA; (c) Formularul de împuternicire
specială utilizabil pentru votul prin reprezentant; (d) Formular
de împuternicire gelerală; (e) Formularul de vot prin corespondenţă; (f) Documentele care urmează să fie prezentate AGOA şi
AGEA; (g) Alte informaţii/documente referitoare la subiectele
incluse pe ordinea de zi a AGOA şi AGEA. Documentele mentionate la punctul 1 (a) şi (d) şi punctul 2. (b), (c), (d), şi (f), vor fi
actualizate si republicate în cazul în care se vor adauga noi
puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Pentru Obtinerea de
copii fizice ale documentelor menţionate la pct.1 si 2 de mai sus,
acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura
Societăţii, astfel încât să fie recepţionate de catre Societate
incepand cu data de 26.03.2021. Societatea va pune la dispozitia
acţionarilor, prin Registratura Societăţii copiile documentelor
solicitate, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la solicitare. III. Intrebari privind ordinea de zi/activitatea Societăţii:

ANUNȚURI
Acţionarii Societăţii, cu îndeplinirea cerintelor de identificare
prevăzute la Sectiunea I de mai sus, pot adresa intrebari in scris
privind subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei AGOA si
AGEA, activitatea Societăţii, inaintea datei de desfasurare a
AGOA si AGEA, respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie a Societăţii si vor fi transmise fie in
format fizic (personal sau prin servicii de posta/curierat, cu
confirmare de primire), la Registratura Societăţii, astfel incat sa
fie receptionate de Societate pana la data de 23 aprilie 2021, cu
mentiunea scrisa clar cu majuscule „Intrebari privind Ordinea
de Zi/Activitatea Sociatatii-pentru AGOA si AGEA din data de
26 aprilie 2021”, fie prin e-mail la adresa: comet.bucureşti@
gmail.com. In ceea ce priveste intrebarile adresate in format
fizic, acestea trebuie sa fie semnate de acţionarii persoane fizice,
sau de reprezentantii legali ai acţionarilor persoane juridice.
Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul şedinţei
AGOA si AGEA, putând formula un raspuns general pentru
intrebarile cu acelasi conţinut. Deasemenea, se considera ca un
raspuns este dat si daca informatia relevanta este disponibila pe
pagina de internet a Societăţii la adresa: www.complexcomet.ro,
sectiunea „Investitori-Adunarea Gelerală a Acţionarilor”. IV.
Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
a şedinţei AGOA si AGEA. Acţionarii reprezentand individual
sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societăţii au
dreptul, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului Şedinţei AGOA si AGEA, de a solicita in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei. Aceste
solicitari formulate de acţionari, trebuie sa intruneasca cumulativ următoarele conditii: (a) Sa fie însoţite de documentele care
atesta îndeplinirea cerintelor de identificare. (b) Fiecare punct
nou sa fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare in cadul şedinţei AGOA si AGEA. Acţionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de prezenta in scris
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; (c) Sa fie adresate
Consiliului de Administrare al Societăţii si sa fie transmise in
scris, in termenul legal, in format fizic (personal sau prin posta/
servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura
Societăţii de la sediul social al Societăţii, astfel incat acestea sa
fie receptionate pana la data de 09 aprilie 2021. Modalitatea de
transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule „Propunere de puncte noi pe Ordinea de Zi– Pentru AGOA
şi AGEA din data de 26 aprilie 2021”; (d) În cazul propunerilor
transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acţionarii
persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor
persoane juridice. Daca va fi cazul, convocatorul revizuit cu
noua Ordine de zi , impreuna cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acţionari, incepand cu data de 13
aprilie 2021, la Registratura Societăţii, precum si pe websit-ul
Sociatatii la adresa: www.complexcomet.ro, sectiunea „ Investitori- Adunarea Gelerală a Acţionarilor”, iar convocatorul
completat va fi publicat si in Monitorul Oficial, şi într-un ziar de
larga răspândire, potrivit prevederilor legale. V. Participarea
acţionarilor la şedinţa AGOA si AGEA: Acţionarii inscrişi la
Data de Referinţă in registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de
Depozitarul Central SA, pot participa şi pot vota in cadrul
AGOA: -Personal, prin vot direct; -Prin reprezentant cu împuternicire specială sau gelerală (aceasta din urma poate fi acordată doar unui „intermediar” în sensul legislaţiei pieţei de
capital, sau unui avocat); -Prin corespondenţă. (a) Votul
personal: În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice si
acţionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la
AGOA si AGEA, prin simpla proba a identitatii acestora,
respectiv a reprezentatilor legali, dupa caz, conform cerintelor
de identificare prevăzute in Sectiunea I de mai sus. (b) Votul
prin reprezentare cu împuternicire speciala sau gelerală: Reprezentarea acţionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin
reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acţionar sau o terta
persoana, prin completarea formularului împuternicirii
speciale. In situaţia discutarii in cadrul AGOA si AGEA in
conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe
ordinea de zi publicata, împuternicitul poate vota pe marginea
acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Împuternicirile speciale si generale pot fi trimise in format fizic la
Registratura societăţii de la sediul social, fie prin e-mail la
adresa comet.bucureşti@gmail.com, astfel incat acestea sa fie
receptionate pana la data de 23 aprilie 2021, sub sanctiunea
pierderii dreptului de vot in cadrul şedinţei AGOA si AGEA,
semnate fara îndeplinirea altor formalităţi in legatura cu forma
acestor documente. Ambele modalitati de transmitere a împuternicirilor trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „Împuternicire pentru Adunarea Gelerală Ordinară si
Extraordinară a Acţionarilor din data de 26 Aprilie 2021”.
Împuternicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru
prima convocare AGOA si AGEA cât şi pentru a doua convocare AGOA şi AGEA, daca condiţiile legale şi/sau statutare de
cvorum prevăzute pentru tinerea AGOA şi AGEA la prima
convocare nu au fost îndeplinite. Împuternicirile sau documentele care atesta calitatea de reprentanti legali vor fi reţinute de
societate şi se va face menţiunea despre acestea in procesul-verbal al şedinţei. Formularul împuternicirii speciale: (a) Va
fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate incepând cu
data de 26 martie 2021 pe website-ul societăţii la adresa www.
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complexcomet.ro, sectiunea „Investitori- Adunarea Gelerală a
Acţionarilor”; (b) Formularul împuternicirii va fi actualizat
dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat in
forma actualizată la adresa de mai sus. (c) Va fi completat de
acţionari in 3 (trei) exemplare originale, unul pentru acţionar,
unul pentru mandatar si unul pentru Societate. (c) Votul prin
corespondenta: Exprimarea votului in cadrul AGOA si AGEA
se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea,
semnarea si transmiterea corepunzatoare a formularului de vot
prin corespondenta. Formularul de vot prin corepondenta va fi
trimis in original fizic la Registratura Societăţii de la sediul
social, fie prin e-mail la adresa comet.bucureşti@gmail.com,
astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 23 aprilie
2021. Ambele modalitati de transmitere a împuternicirilor
trebuie sa contina mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „Împuternicire pentru Adunarea Gelerală Ordinară si Extraordinară a
Acţionarilor din data de 26 Aprilie 2021”. Formularele de vot
prin corespondenta vor fi însoţite de documente care sa ateste
îndeplinirea cerintelor de identificare, prevăzute la sectiunea I
de mai sus. Buletinele de vot prin corespondenta astfel receptionate sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA si
AGEA cat si pentru a doua convocare AGOA si AGEA, daca
conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevăzute pentru
ţinerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.
Formularul de vot prin corespondenţă: (a) va fi pus la dispozitia
acţionarilor de catre Societate începând cu data de 26 martie
2021 pe website-ul societăţii la adresa www.complexcomet.ro,
secţiunea „Investitori- Adunarea Gelerală a Acţionarilor”; (b)
va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi,
va fi publicat in forma actualizată la adresa de mai sus. (d)
Accesul acţionarilor in sala de şedinţe, se face prin Secretatriatul AGOA şi AGEA incepând cu ora 9.30 pentru verificarea şi
validarea împuternicirilor depuse, precum si validarea voturilor
prin corespondenţă. Data: 23.03.2021. Semnatura, Herdelau
Adrian Gabriel Administrator unic.
l Consiliul de Administratie al societății DESTINE HOLDING
SA, cu sediul în Ploiești, Str.Torcători, nr.4, etaj 2, apartament 3,
Jud.Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.J29/1684/2007, având
CUI:RO22046912, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în
data de 28.04.2021, ora 11:00 și Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor în data 28.04.2021, ora 13:00, la sediul societății și
prin mijloace electronice de comunicare la distanță. Aducem la
cunoștința acționarilor că, datorită situației generată la nivel
mondial de Coronavirus SARS-CoV- 2, având în vedere instituirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și măsurile
de prevenție luate de autoritățile din România privind adunările
de persoane și datorită numărului mare de acționari și a necesității adoptării hotărârilor obligatorii cu privire la aprobarea
situațiilor financiare ale societății/ale societăților la care Destine
Holding SA are calitatea de acționar, în termenele legale, Consiliul de Administrație al societății a decis, prin derogare de la
procedura obișnuită de organizare și desfășurare a adunărilor
generale ale acționarilor, ca adunările generale care fac obiectul
prezentului convocator să fie ținute on-line, prin mijloace de
comunicare la distanță (zoom meetings), condițiile de acces
urmând a fi comunicate în timp util acționarilor. Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi: I.Având în vedere calitatea de acționar al
societății DESTINE HOLDING SA la DESTINE LESING IFN
SA se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care DESTINE HOLDING SA urmează să
voteze în cadrul Adunării Generale a Ordinare a Acționarilor a
DESTINE LESING IFN SA, cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020:
a.Discutarea și aprobarea situațiilor financiare aferente anului
2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul extern. b.Stabilirea bugetului de venituri și
cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2021. c.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de
Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.
d.Prelungirea mandatului auditorului financiar până la data de
18.10.2024. e.Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze
formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 2.Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte societatea cu drept de vot în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DESTINE
LESING IFN SA și să semneze toate actele și documentele
necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
II.Având în vedere calitatea de asociat unic a societății
DESTINE HOLDING SA la societatea DESTINE BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, CUI:21678074, se
supune aprobării Adunării Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care DESTINE HOLDING SA urmează să voteze în
cadrul Adunării Generale a Asociaților DESTINE BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, cu privire la ordinea
de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente
anului 2020: -Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE

BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, în forma
prezentată și a modalității de repartizare a profitului; -Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar
2020; 2.Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING SA să reprezinte societatea cu
drept de vot în Adunările Generale ale Asociaților DESTINE
BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor adoptate. III.Având în vedere calitatea
de asociat a societății DESTINE HOLDING SA la societatea
PRO FIDUCIARIA SRL, CUI nr.28311287, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care
DESTINE HOLDING SA urmează să voteze în cadrul
Adunării Generale a Asociaților PRO FIDUCIARIA SRL, cu
privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020: -Aprobarea situațiilor financiare ale
PRO FIDUCIARIA SRL, în forma prezentată și a modalității
de repartizare a profitului; -Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020; 2.Împuternicirea
unui membru al Consiliului de Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte societatea cu drept de vot în
Adunările Generale ale Asociaților PRO FIDUCIARIA SRL și
să semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. IV.Având în
vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING
SA la societatea DESTINE HOLIDAYS SRL, CUI nr.39345501,
se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care DESTINE HOLDING SA urmează să voteze în
cadrul Adunării Generale a Asociaților DESTINE HOLIDAYS
SRL, cu privire la ordinea de zi referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020: -Aprobarea situațiilor
financiare ale DESTINE HOLIDAYS SRL, în forma prezentată
și a modalității de repartizare a profitului; -Descărcarea de
gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020;
2.Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație
al DESTINE HOLDING SA să reprezinte societatea cu drept
de vot în Adunările Generale ale Asociaților DESTINE HOLIDAYS SRL și să semneze toate actele și documentele necesare
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. V.Având
în vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING
SA la societatea DESTINE IMOBILIARE SRL, CUI
nr.41198437, se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care DESTINE HOLDING SA urmează
să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaților DESTINE
IMOBILIARE SRL, cu privire la ordinea de zi referitoare la
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020: -Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE IMOBILIARE SRL,
în forma prezentată; -Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2020; 2.Împuternicirea unui
membru al Consiliului de Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte societatea cu drept de vot în
Adunările Generale ale Asociaților DESTINE IMOBILIARE
SRL și să semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. VI.Având în
vedere calitatea de asociat a societății DESTINE HOLDING
SA la societatea Societatea cu Răspundere Limitată Broker de
Asigurare-Reasigurare „DESTINE ASIG” Republica Moldova,
cod fiscal (IDNO) 1013600029529, se supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care DESTINE
HOLDING SA urmează să voteze în cadrul Adunării Generale
a Asociaților DESTINE ASIG SRL, cu privire la ordinea de zi
referitoare la aprobarea situațiilor financiare aferente anului
2020: -Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE ASIG
SRL, în forma prezentată și a modalității de repartizare a profitului; -Descărcarea de gestiune a administratorului pentru
exercițiul financiar 2020; 2.Împuternicirea unui membru al
Consiliului de Administrație al DESTINE HOLDING SA să
reprezinte societatea cu drept de vot în Adunările Generale ale
DESTINE ASIG SRL și să semneze toate actele și documentele
necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
VII.Aprobarea structurii actualizate a acționariatului, conform
Registrului acționarilor ținut de societate. VIII.Aprobarea
Regulamentului privind condițiile de dobândire a calității de
actionar, de majorare a capitalului social și de vot în cadrul
adunărilor generale ale acționarilor. IX.Aprobarea modificării
actului constitutiv, astfel: Articolul 9: REDUCEREA SAU
MĂRIREA CAPITALULUI SOCIAL, va avea următorul
cuprins: „Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza
Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu
respectarea procedurii prevăzută de lege și în condițiile și limitele prevăzute de Regulamentul aprobat de acționari”. La
Articolul 11, care se va intitula „CESIUNEA DE ACȚIUNI și
DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE ACȚIONAR”, se introduce
alin.3, cu următorul cuprins: „Dobândirea calității de acționar
se poate efectua în condițiile și limitele stabilite prin Regulamentul de dobândire a calității de acționar.” Articolul 16.3. va
avea următorul cuprins: „Convocarea se va face cu respectarea
prevederilor art.117 din Legea 31/1990 republicată. Convocarea
poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată sau prin
scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, la
adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor. Schim-
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barea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost
comunicată în scris de acţionar”. Articolul 16.4. va avea următorul cuprins: „Convocarea va cuprinde locul și data ținerii
Adunării Generale a Acționarilor precum și ordinea de zi, cu
menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face
obiectul dezbaterilor adunării. Consiliul de Administrație poate
decide ca participarea acționarilor la adunările generale poate
avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la
distanţă (zoom meetings), care vor întruni condițiile tehnice
necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa adunării generale şi retransmiterea
deliberărilor în mod continuu, în situații excepționale, cum este
cazul instituirii stării de urgență sau alertă pe teritoriul României, a interzicerii adunărilor de persoane, precum și în situația
în care este necesară adoptarea unor hotărâri urgente sau
pentru a evita deplasarea acționarilor din toată țara la sediul
societății. Articolul 17.1. alin.6 va avea următorul cuprins:
Consiliul de Administrație poate decide ca participarea la ședințele Consiliului de Administrație să aibă loc şi prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanţă (zoom meetings), care vor
întruni conditiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu, în situații excepționale, cum
este cazul instituirii stării de urgență sau alertă pe teritoriul
României, a interzicerii adunărilor de persoane, precum și
pentru adoptarea unor măsuri urgente sau când membrii Consiliului de Administrație nu se află în aceeași localitate. X.1.Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de
420.000Lei, prin emiterea a 12.000 acțiuni, în valoare nominală
de 35Lei fiecare, în schimbul unor noi aporturi în numerar.
Exercitarea dreptului de preferință al acționarilor se poate
efectua în termenele și în condițiile aprobate de acționari prin
Regulamentul de majorare a capitalului social, adoptat la pct.
VIII din prezenta adunare. 2.Delegarea Consiliul de Administrație al societății să constate opţiunile exprimate de acţionarii
societății şi să procedeze la majorarea efectivă a capitalului
subscris. XI.Aprobarea actului constitutiv actualizat ca urmare
a actualizării acționariatului și a modificărilor adoptate în
adunare. XII.Stabilirea persoanei împuternicite să efectueze
formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor adoptate. Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație aferent anului 2020. 2.Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori aferent anului 2020. 3.Discutarea și
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Comisia
de Cenzori și a modalității de repartizare a profitului. 4.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2021. 5.Descărcarea de
gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2020. 6.Stabilirea persoanei
împuternicite să efectueze formalitățile legale privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor. La ședința Adunării Generale Ordinare și Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor sunt îndreptățiți să
participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de
societate la sfârșitul zilei de 01.04.2021, care reprezintă data de
referință. Acționarii își pot exercita dreptul de vot iîn una dintre
următoarele modalități: direct în cadrul adunării generale ținută
on line sau prin corespondență transmisă prin curierat, în plic
închis, cu mențiunea înscrisă în clar și cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală Extraordinară Și Ordinară A Acționarilor
Societății Destine Holding SA, din data de 28.04.2021 și
29.04.2021”, sau prin mijloace electronice, având atașată
semnătura electronică extinsă. Materialele aferente ordinii de zi
și formularele de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția
acționarilor, în timp util, pe adresele de email comunicate în
prealabil de către acționari. Corespondența va fi transmisă
conform procedurii de vot, la sediul societății, până la data de
28.04.2021, ora 09.00. În cazul în care la data menționată mai
sus, ca fiind data primei convocări nu se întrunesc condițiile de
validitate prevăzute de Legea 31/1990 legea societăților sau/și de
Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de 29.04.2021, ora 11.00,
respectiv ora 13.00, la aceeași adresă/on line și cu aceeași ordine
de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și
la numărul de telefon: 0344.801.880.
l Convocator: Administratorul Judiciar si Administratorul
Special ai Societăţii de Construcţii în Transporturi Bucureşti SA
–societate în reorganizare judiciară, cu sediul în Bucureşti, str.
Opanez nr.3A, sect.2, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. J40/994/1991, având CUI RO 949, (denumită în continuare
„Societatea” sau „SCT”), în conformitate cu prevederile legale
incidente şi Actului Constitutiv al Societăţii, Convoacă: 1.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA)
în Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sect.1, în data de 28.04.2021, ora
9:00. 2.Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în Bucureşti, str. Mureş, nr.2, sect.1, în data de

28.04.2021,ora 9:30. Dreptul a participa şi vota în cadrul AGOA
şi AGEA, aparţine tuturor acţionarilor înscrişi în Registrul
Acţionarilor SCT, ţinut de Depozitarul Central SA, la sfârşitul
zilei de 16.04.2021, considerată Dată de Referinţă pentru aceste
adunări. În cazul în care la data menţionată mai sus, din orice
motiv, nu se vor întruni cerinţele de cvorum stabilite de Legea
nr.31/1990 şi de Actul Constitutiv al SCT, se convoacă şi se
fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 cea de-a doua
AGOA şi AGEA ale SCT pentru data de 29.04.2021, la aceleaşi
ore, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi Data de Referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este
următoarea: 1.Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor
financiare anuale ale SCT aferente exerciţiului financiar al
anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate. 2.Prezentarea,
discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2021 al SCT. 3.Aprobarea datei de 20.05.2021 ca Dată de
Înregistrare şi a datei de 19.05.2021 ca Data ”ex date”, conform
art.86 din Legea nr.24/2017. 4.Mandatarea Administratorului
Special al SCT, dl. Victor Costea, cu posibilitate de substituire,
pentru: (i) a încheia şi/sau semna, în numele SCT şi/sau al acţionarilor SCT: hotărârile prezentei AGOA, oricare şi toate
documentele, formularele şi cererile adoptate/întocmite în
scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei AGOA şi
pentru (ii) a efectua toate formalităţile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi
publicarea hotărârilor adoptate. Ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor este următoarea: 1.
Radierea următoarelor puncte de lucru: a. Punct de Lucru, Baza
Producţie Industrială Bucov cu sediul în Com. Bucov, Jud.
Prahova. b. Punct de Lucru- Baza de Producţie SUT-PI
Otopeni cu sediul în Otopeni, Str.Tudor Vladimirescu, Nr.01,
Jud. Ilfov. 2.Aprobarea datei de 20.05.2021 ca Dată de Înregistrare şi a datei de 19.05.2021 ca Data ”ex date”, conform art.86
din Legea nr.24/2017. 3.Mandatarea Administratorului Special
al SCT, dl.Victor Costea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i)
a încheia şi/sau semna, în numele SCT şi/sau al acţionarilor
SCT:hotărârile prezentei AGEA, oricare şi toate documentele,
formularele şi cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru
executarea hotărârilor prezentei AGEA şi pentru (ii)a efectua
toate formalităţile legale pentru implementarea, înregistrarea,
publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor
adoptate. La AGOA şi AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi
pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor SCT la Data de Referinţă (16.04.2021),
conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal
(prin reprezentanţii legali) sau prin reprezentant (pe bază de
Împuternicire specială sau generală sau Declaraţie pe propria
răspundere dată de custode), cu restricţiile legale, sau înainte de
AGOA şi AGEA, prin corespondenţă (pe bază de Buletin de vot
prin corespondenţă). Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al
acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA şi AGEA este
permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul
acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate şi, în cazul
persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului
legal. Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de Împuternicirea
specială sau generală semnată de către acţionarul persoană
fizică sau Declaraţia pe propria răspundere dată de custode şi
semnată de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentanţii
acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza
actului de identitate, însoţit de Împuternicirea specială sau
generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice
respective sau Declaraţia pe propria răspundere dată de custode
şi semnată de reprezentantul legal al acestuia. Calitatea de
acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a
entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza Listei Acţionarilor SCT de la Data de
Referinţă, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în
care: a) acţionarii persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul
Depozitarului Central SA datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu
este menţionată în lista Acţionarilor SCT, de la data de referinţă
primită de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta şi un
document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă în orginal sau copie conformă cu originalul,
numai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului
AGOA/AGEA). Începând cu data publicării pot fi obţinute, la
cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00-16:00, la adresa de
email: office@sctb.ro sau la adresa din Bucureşti, str.Mures, nr.2,
sect.1, prin fax, poştă, convocatorul AGOA şi AGEA, formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acţionarilor
în AGOA şi AGEA; Formularele de Buletin de vot prin corespondenţă pentru participarea şi exprimarea votului acţionarilor
în AGOA şi AGEA, documentele şi materialele referitoare la
punctele de pe ordinea de zi a AGOA şi AGEA; proiectele de
hotărârii pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA şi
AGEA. Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare,
se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu orginalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât
acesta să fie înregistrat ca primite la registratura SCT până la
data de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv
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26.04.2021, ora 9:30 a.m pentru AGEA, menţionând pe plic în
clar şi cu majuscule „Pentru AGOA/AGEA din 28./29.04.2021”.
Împuternicirile generale, însoţite de documentele aferente, pot
fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă,
conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa: office@sctb.ro, astfel încât să fie
înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de
de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021,
ora 9:30 a.m pentru AGEA, menţionând la subiect „Pentru
AGOA/AGEA din 28./29.04.2021”. Împuternicirile generale.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă
calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art.2
alin.(1) pct.(20) din Legea nr.24/2017) fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. Mandatarul nu poate fi substituit de
o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică,
aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul
oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau
conducere sau dintre angajaţii săi. Împreună cu Împuternicirea
generală, acţionarii vor transmite SCT declaraţia pe proprie
răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau
de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare,
semnată în original şi, după caz, ştampilată, din care să reiasă
că: i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate
de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare
de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Calitatea de
acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a
entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate
SCT de către acţionar, emise de Depozitarul Central SA sau de
intermediarii definiţi la art.2 alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017
care furnizează servicii de custodie: a).extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; b).
documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central SA/ respectivii intermediari. Împuternicirile speciale şi Buletinele de vot prin
corespondenţă, trebuie să aibă formatul disponibilizat de SCT
şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de
pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abţinere”). Votul prin corespondenţă poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenţă şi de către reprezentantul
acţionarului, numai în situaţia în care acesta: -a primit din
partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire
specială/generală, care se depune la SCT în forma prevăzută de
reglementările legale şi termenul precizat în convocator saureprezentantul este o instituţie de credit care prestează servicii
de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate şi în
limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de
acţionari la Data de Referinţă. În situatia în care: a) acţionarii
persoane fizice nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului
Central SA datele de identificare valabile şi actualizate, atunci
vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat; b)reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice nu este menţionat
în lista acţionarilor de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta şi un document oficial
care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului
Împuternicirii speciale/ Buletinului de vot prin corespondenţă
(dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie
conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data
publicării convocatorului AGOA şi AGEA). Verificarea şi validarea Împuternicirilor generale depuse la SCT se va face de
către secretarul desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra
în siguranţă înscrisurile. În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie,
aceasta va putea vota în AGOA şi AGEA pe baza instrucţiunilor
de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a
mai fi necesară întocmirea unei Împuterniciri speciale sau
generale de către acţionar.Custodele votează în AGOA şi AGEA
exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la
clienţii săi având calitatea de acţionari ai SCT la Data de Referinţă. Instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul
AGOA/AGEA în condiţiile în care prezintă o Declaraţie pe
proprie raspundere şi în care se precizează: a).În clar numele/
denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit
participa şi votează în cadrul AGOA/AGEA; b).Instituţia de
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar;
c).În clar numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii instituţiei de credit
ce va reprezenta instituţia de credit în AGOA/AGEA; Documentele ce însoţesc Declaraţia pe proprie răspundere: -un
document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al
semnatarului Declaraţiei pe proprie răspundere (dovada emisă
de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu
originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării
convocatorului AGOA/AGEA); -copia actului de identitate al
persoanei care face parte din organul de administrare sau
conducere sau dintre angajaţii instituţiei de credit, nominalizată
în Declaraţia pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituţia
de credit în AGOA/AGEA. Declaraţia pe proprie răspundere,
semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în

joi / 25 martie 2021

www.jurnalul.ro
original, însoţită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura
SCT până la data de 26.04.2021, ora 9,00 a.m pentru AGOA,
respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru AGEA, menţionând
pe plic în clar şi cu majuscule „Pentru AGOA/AGEA din
28./29.04.2021”. Declaraţiile pe proprie răspundere, semnate,
însoţite de documentele aferente, pot fi transmise şi prin e-mail
cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi conform reglementărilor ASF, la adresa:
office@sctb.ro, menţionând la subiect „Pentru AGOA/AGEA
din data de 28./29.04.2021”, astfel încât să fie înregistrate ca
primite la registratura SCT până la data de 26.04.2021, ora 9,00
a.m pentru AGOA, respectiv 26.04.2021, ora 9,30 a.m pentru
AGEA. Verificarea şi validarea Declaraţiilor pe proprie răspundere depuse la SCT se va face de către secretarul desemnat
potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranţă înscrisurile. În
cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social
al SCT, au dreptul, în condiţiile legii, să solicite introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi a AGOA şi/sau a AGEA, precum şi
să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acesteia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, menţionând pe
plic, în clar, „Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021
sau pot fi transmise şi prin e-mail cu semnatura electronica
extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
conform reglementărilor ASF, la adresa: office@sctb.ro, mentionand la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de
28./29.04.2021”. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit
de o justificare sau de un proiect de hotărare propus spre aprobare adunarii. Daca va fi cazul, ordinea de zi revuzita va fi
publicata potrivit prevederilor legale. Orice actionar interesat
are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a AGOA si AGEA, in termen de cel mult 15 zile
de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise in scris sau prin
e-mail cu semnatură electronica extinsă, conform Legii
nr.455/2001, precum si conform reglementărilor ASF, la adresa:office@sctb.ro, mentionand la subiect mentionand la subiect
„Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021 sau vor fi
depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar
„Pentru AGOA/AGEA din data de 28./29.04.2021”. Răspunsurile vor fi disponibile la adresa din Bucuresti, str. Mures nr.2,
sect.1, incepand cu data de 22.04.2021. Dreptul de adresa
intrebari si obligatia SCTde a răspunde vor fi conditionate de
protejarea confidentialitatii si a intereselor SCT. Pentru exercitiul valid al drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor
transmite SCT următoarele documente emise de Depozitarul
Central SA sau de intermediarii definitii la art.2 alin 1 pct.20 din
Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie: a).extrasul
de cont din care rezultă calitatea de actionar si numărul de
acţiunii detinute; b).documente care atestă inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/
respectivii intermediari (in cazul persoanelor juridice). Documentele prezentate intr-o limbă straină, alta decat limba engleza
(cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei)
vor fi insotite de traducerea realizată de un traducător autorizat,
in limba romana sau in limba engleză. La data convocării,
capitalul social al SCT este de 19.627.217,50 lei si este format
din 7.850.887 actiuni, nominative, dematerializate, cu valoarea
nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in
Adunarea Generala a Actionarilor Societatii. Informatii suplimentare se pot obtine de la Societate in fiecare zi lucratoare,
intre orele 08:00-16,00, la nr.de tel. 031-620.21.15 -interior 111
sau la adresa de email:office@sctb.ro. Administrator Judiciar,
Consulta 99 SPRL Asociat Coordonator Florea Virgil Cornel
Administrator Special, Costea Victor.
l CONPET S.A. Convocator Consiliul de Administraţie al
„Conpet” S.A. societate administrată în sistem unitar, înfiinţată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, cu
sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova
sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având
capitalul subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită
în continuare „CONPET” S.A. sau „Societatea”), în conformitate
cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011
privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, şi ale altor acte aplicabile,
precum şi cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în şedinţa
Consiliului de Administraţie din data de 23.03.2021 Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru
data de 28.04.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii Conpet S.A.
situat în Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul
Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 1. Alegerea unui secretar

al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2.
Prezentarea Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar independent BDO Audit S.R.L. 4. Aprobarea situaţiilor
financiare la data şi pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la
31.12.2020 ȋntocmite ȋn baza reglementărilor contabile conforme
cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016. 5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2020 şi a
repartizării rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut pe
acţiune (din sumele repartizate din profitul anului 2020 şi din
sumele repartizate din rezultatul reportat), stabilirea datei de
înregistrare şi stabilirea datei plăţii dividendelor către acţionari,
după cum urmează: a) repartizarea profitului net, reîntregit cu
provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de
31 decembrie 2020, în sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele
destinaţii: - alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute
de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal - profit reinvestit:
1.531.818 lei (2,52% din profitul net contabil al anului 2020); participarea salariaţilor la profit: 6.656.393 lei (9,86% din profitul
net contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit); - dividende cuvenite acţionarilor: 59.314.941 lei
(97,48% din profitul net contabil al anului 2020). b) repartizarea
rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din
reevaluare în sumă de 2.552.906 lei, repartizat pentru: - acoperirea rezultatului reportat reprezentând pierdere actuarială din
actualizarea beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei; dividende cuvenite acţionarilor: 392.498 lei. c) stabilirea valorii
dividendului brut propus a se acorda acţionarilor în cuantum de:
c1) 6,85125604 lei/ acţiune din sumele repartizate din profitul
anului 2020 - pct. a); c2) 0,04533604 lei/ acţiune din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct. b). d) stabilirea datei de
08.06.2021 ca data de înregistrare care serveşte la identificarea
acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex
date 07.06.2021. e) stabilirea datei de 24.06.2021 ca data plăţii
dividendelor către acţionari. f) plata dividendelor va fi efectuată
ȋn lei, numai către acţionarii ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor (ţinut de „Depozitarul Central” S.A.) la data de ȋnregistrare
stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor
ȋnainte de data ȋnceperii efectuării plăţii. Cheltuielile ocazionate
de plata dividendelor sunt suportate de către acţionari. 6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii
Conpet S.A. pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la data de
31.12.2020. 7. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de
Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte
avantaje acordate administratorilor şi Directorilor cu contract de
mandat ȋn cursul exerciţiului financiar 2020. 8. Aprobarea
Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea de
administrare în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice şi cu prevederile din contractul de
mandat. 9. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie
de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanţă ai
administratorilor pentru anul 2020 în limitele aprobate de
A.G.O.A. şi: a) Aprobarea gradului total de îndeplinire (102,6%)
a indicatorilor cheie de performanţă (ICP) financiari şi nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020. b) Aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru
perioada de mandat exercitată în anul 2020, în conformitate cu
prevederile contractelor de mandat. 10. Aprobarea Programului
de Investiţii pentru anul 2021. 11. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Conpet S.A. pentru anul 2021,
însoţit de Anexele de fundamentare nr. 2 - 5. 12. Ȋmputernicirea
Preşedintelui şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A., publicării în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum şi pentru
acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. În cazul în
care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 28.04.2021,
ora 10:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate
prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea
adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de 29.04.2021, ora
10:00 (a doua convocare), la sediul Societăţii din Municipiul
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeaşi ordine de zi. La
A.G.O.A. (prima convocare şi a doua convocare) au dreptul să
participe şi să voteze doar acţionarii care sunt înregistraţi ca
acţionari ai Societăţii „Conpet” S.A. la data de 19.04.2021 (data
de referinţă) în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat
de către Depozitarul Central S.A. Situaţiile financiare anuale,
raportul anual al administratorilor şi propunerea cu privire la
repartizarea profitului se pun la dispoziţia acţionarilor de la data
convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Proiectul
de hotărâre al A.G.O.A. şi documentele şi materialele de şedinţă
sunt disponibile, atât ȋn limba română cât şi în limba engleză, pe
pagina de internet a Societăţii la adresa www.conpet.ro, secţiunea
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
28.04.2021, începând cu data de 29.03.2021, ora 10:00, precum şi
la sediul Societăţii (Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând
cu data de 29.03.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 -

14:30. Acţionarii Societăţii pot obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de
zi a A.G.O.A. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii,
are/ au dreptul: 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare 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, solicitările urmând a
fi primite de către Societatea „Conpet” S.A. în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de
12.04.2021, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către
Societatea „Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, respectiv până la data de 12.04.2021, ora
10:00. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte
pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea
ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate
demersurile necesare pentru republicarea convocatorului
A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte
de data de referinţă 19.04.2021. În situaţia în care ordinea de zi a
adunării generale va fi completată/ revizuită, iar acţionarii nu
transmit împuternicirile speciale şi/ sau formularele de vot prin
corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi formularele
de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele
din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită. Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare
pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a
unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi
sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoţite
de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de
adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris
către Consiliul de Administraţie, cu respectarea termenelor
sus-menţionate şi vor fi transmise prin orice formă de servicii de
curierat cu confirmare de primire, direct la sediul „CONPET”
S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
28.04.2021”, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii,
indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să
adreseze întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză,
privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările
urmând a fi transmise la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul „Conpet” S.A., în
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu
menţiunea „Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 28.04.2021” sau
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 23.04.2021, ora 10:00. Pentru
identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică sau entitate
fără personalitate juridică, care adresează întrebări sau care face
propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte
de hotărâri, aceştia vor anexa solicitării respective şi copii ale
documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societăţii, la
adresa www.conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare - Întrebări frecvente” precum şi în secţiunea
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
28.04.2021. La A.G.O.A. pot participa şi vota numai acţionarii
înregistraţi la data de referinţă 19.04.2021, personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale,
conform dispoziţiilor legale. Formularul de împuternicire
specială şi împuternicire generală vor fi disponibile începând cu
data de 29.03.2021, ora 10:00, în limba română şi în limba
engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la
adresa www.conpet.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 28.04.2021, şi la sediul Societăţii,
Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., începând cu data de 29.03.2021,
în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea
specială va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, precum şi instrucţiuni
specifice de vot, cu precizarea clară a opţiunii de vot „pentru” sau
„împotrivă” sau „abţinere” pentru fiecare punct supus aprobării
inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Formularul de împuternicire
specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi
puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. În situaţia discutării în cadrul
A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte
neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat.
Acţionarul poate acorda împuternicire generală valabilă pentru o
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său
a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale
ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în
împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică

referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală va putea fi
acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar
definit conform prevederilor art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr.
24/ 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, sau unui avocat. Împuternicirea specială în original,
semnată şi, după caz, ştampilată, precum şi împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului legal şi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în
original semnată şi, după caz, ştampilată, dată de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să
reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în
calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului şi că
împuternicirea este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de
semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum şi
mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei şi
Mediului de Afaceri pentru participarea reprezentatului statului
în Adunarea Generală a Acţionarilor, în original, vor fi depuse, în
limba română sau în limba engleză, la sediul „Conpet” S.A., în
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore
înainte de adunare, respectiv până la data de 27.04.2021, ora
10:00, în plic închis, cu menţiunea: „Biroul Secretariat C.A. şi
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 28.04.2021”, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001
privind semnătura electronică, până la aceeaşi dată şi oră antemenţionate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub
sancţiunea prevăzută de art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990
privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. În
cazul în care reprezentantul acţionarului/ acţionarilor este o
instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta
poate participa şi vota în cadrul A.G.O.A., în condiţiile în care
prezintă Societăţii, până la data de 27.04.2021, ora 10:00, în
original, o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi după caz,
ştampilată, de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care
se precizează în clar, numele/ denumirea acţionarului în numele
căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul A.G.O.A.,
precum şi faptul că instituţia de credit prestează servicii de
custodie pentru respectivul acţionar pe baza instrucţiunilor de vot
primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi
necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de
către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite
de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă
de 19.04.2021. Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au
posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de A.G.O.A.,
prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă, disponibil
începând cu data de 29.03.2021, ora 10:00, în limba română şi în
limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la
adresa www.conpet.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 28.04.2021, precum şi la sediul
Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., începând cu data de
29.03.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi semnate de
către acţionari persoane fizice şi însoţite de copia actului de
identitate al acţionarului semnat conform cu originalul de către
titularul actului de identitate/ completate şi semnate de către
reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, însoţite de
documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal.
Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane
juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data
de referinţă/ de înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de
referinţă/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente
prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul
Central S.A., sau de către participanţii definiţi conform legislaţiei
privind piaţa de capital, care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul
de acţiuni deţinute; b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./
respectivii participanţi. În cazul în care datele privind calitatea de
reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central
de către acţionarul persoană juridică până la data de referinţă,
dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat
constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original
sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis
de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este
înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal,
emise cu cel puţin 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal,
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea
sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Formularele de vot prin corespondenţă,
însoţite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în
limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii
de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul „Conpet”

ANUNȚURI
S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
28.04.2021” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de
27.04.2021, ora 10:00. Formularele de vot prin corespondenţă/
împuternicirile speciale sau generale (împreună cu documentele
însoţitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societăţii în
termenele indicate, respectiv până la data de 27.04.2021, ora
10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi
majorităţii ȋn A.G.O.A. Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea şedinţei A.G.O.A., din data de
28.04.2021 (prima convocare)/ 29.04.2021 (a doua convocare) vor
fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor
publice ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valorilor
mobiliare. Având în vedere recomandările autorităţilor publice
române în legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii COVID19, în măsura în care restricţiile impuse pentru gestionarea situaţiei generate de COVID-19 vor fi menţinute, societatea Conpet
S.A. reiterează recomandările adresate acţionarilor, după cum
urmează: - să acceseze materialele de şedinţă aferente ordinii de
zi în format electronic, disponibile pe web-site societăţii la adresa
www.conpet.ro, link-ul Relaţia cu Investitorii/ Documente AGA/
A.G.O.A. 28.04.2021, atât în limba română, cât şi în limba
engleză, mai degrabă decât în format fizic la sediul societăţii; - să
voteze prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin
utilizarea Formularului de vot prin corespondenţă; - să utilizeze,
ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatură electronică
extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poştă
sau prin curier la Sediul Societăţii atunci când înaintează (i)
propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi
a A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte
de A.G.O.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea în A.G.O.A.
sau (v) Formular de vot prin corespondenţă. La nivelul societăţii
vor fi aplicate restricţiile legale în vigoare la data desfăşurării
adunărilor generale ale acţionarilor, cu privire la limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în spaţii închise,
numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de autorităţi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul „Conpet” S.A. din
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.,
tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele
08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie Cristian - Florin Gheorghe.

LICITATII
l I.S.U. Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 7,
organizează în data de 19.04.2021, ora 10:00, licitaţie publică
cu strigare pentru valorificarea unor mijloace fixe și bunuri
materiale, astfel: autospecială de stins incendii cu pulbere
marca ROMPRIM, tip 12.215 DFA = 1 buc.; autocamion
pentru transport materiale, marca Roman, tip R - 8135 F = 1
buc.; - autoturism marca ARO, tip 244 = 1 buc; autoturism
marca Dacia, tip 1310 L = 1 buc.; piese de schimb pentru
autoturism ARO modele 243 și 244; Persoanele interesate pot
consulta documentele licitației pe site–ul www.isuvl.ro, in
secțiunea Logistică. În cazul neadjudecării, a doua licitaţie se
va desfăşura în data de 07.05.2021, ora 10.00, iar a treia licitaţie în data 14.05.2021, ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0250/748201, int. 27115.
l Primăria Comunei Prăjeni, sat Prăjeni, comuna Prăjeni,
judeţul Botoşani, CIF3373330, telefon/fax: 0231/553.010,
e-mail:primariaprajeni@yahoo.com, organizează licitaţie
publică pentru concesionare pajişte permanentă în suprafaţă
totală de 186Ha, din care 171,61Ha aflată în proprietate
publică şi în suprafaţa de 14,39Ha aflată în proprietate privată
a comunei Prăjeni, judeţul Botoşani, nr.cadastral 50340 şi
50384 conform HCL nr.15 din 23.03.2021 şi O.U.G. nr.57/2019,
după cum urmează: 1.Concesionare pajişte permanentă în
suprafaţă de 60Ha din satul Prăjeni; 2.Concesionare pajişte
permanentă în suprafaţă de 126Ha din satul Lupăria. Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei
Comunei Prăjeni, compartimentul juridic (secretar). Costul
documentaţiei de atribuire este de 20Lei. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este 07 aprilie 2021, ora 14.00. Data
limită de depunere a ofertelor este 15 aprilie 2021, ora 10.00.
Oferta se depune într-un singur exemplar original. Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 15
aprilie 2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Prăjeni,
judeţul Botoşani.
l SC Elbama Star SRL, prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica, in bloc a terenurilor intravilane
situate in Predeal, respectiv teren in suprafata de 1000mp
inscris in CF nr. 100891 la pretul de 87.200 lei fara TVA, teren
in suprafata de 600 mp inscris in CF nr.101893 la pretul de
54.720 lei fara TVA si teren in suprafata de 400 mp inscris in
CF 100892 la pretul de 36.480 lei fara TVA, conform hotararii
Adunarilor Creditorilor din 28.07.2020 si din 18.03.2021.
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 20% din pretul
mentionat in raportul de evaluare intocmit de PFA Constantin

www.jurnalul.ro
Valerica si aprobat de Adunarea Creditorilor din 28.07.2020.
Licitatiile publice vor avea loc pe data de: 30.03.2021,
08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 29.04.2021, 06.05.2021,
13.05.2021, 20.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021,
17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021 orele 12.00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare si relatii
suplimentare in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar la pretul de 5.000 lei fara TVA si la tel. 0344104525.
l Comuna Șandra, identificată prin CIF16513770, cu sediul în
Comuna Șandra, nr.6, Județul Timiș, Tel/Fax: 0256/379.149,
e-mail: primariasandratm@gmail.com, face cunoscut că în
data de 20.04.2021, orele 10.00, în sala de ședințe a Primăriei
Comunei Șandra va avea loc licitaţia publică în vederea
vânzării terenurilor aflate în proprietatea Comunei Șandra,
patrimoniu privat, identidicate în cărțile funciare nr.400470,
400469, 400442, 400443, 400554, 400266, 402587, 402008 și
400550. Destinaţia vânzării terenurilor: construirea de imobile.
În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa
documentația de participare la licitație achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100Lei, la casieria Primăriei
Comunei Șandra. Data-limită pentru depunerea ofertelor:
19.04.2021 inclusiv, ora 14.00, la Registratura Primăriei
Comunei Șandra. Condițiile de participare și actele solicitate
sunt afișate la sediul instituției și se regăsesc în caietul de
sarcini. Informații la telefon: 0256/379.149, fax: 0256/379.494
sau e-mail: primariasandratm@gmail.com.
l Consiliul Local al oraşului Bragadiru, județul Ilfov, scoate la
licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, terenul în
suprafață de 9mp, aflat în domeniul public al orașului Bragadiru, județul Ilfov, situat în orașul Bragadiru, șos. Alexandriei
nr. 249 (alee acces), județul Ilfov. Închirierea se face conform
O.U.G. nr.57/2019 şi conform HCL a orașului Bragadiru,
județul Ilfov nr. 5/28.01.2021. Informațiile privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi
achiziţionat de la sediul instituţiei– oraşul Bragadiru, şos.
Alexandriei nr.249, judeţul Ilfov- compartimentul Administraţie publică Locală (etj.2). Preţul Caietului de sartini: 300 lei
și se achită în numerar la Casieria Centrală din cadrul instituţiei. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2021,
ora 16:00. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.05.2021, ora
16:00. Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei
orașului Bragadiru– șos. Alexandriei nr. 249, oras Bragadiru,
județul Ilfov. Ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic
sigilat. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 11.05.2021 ora 10:00, la sediul Primăriei orașului
Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, județul Ilfov, etaj 2, sala de
ședinte. Relaţii la telefon 0751262987.
l Comuna Ruginoasa, jud. Iaşi, aduce la cunoştinţă publică că
în data de 19.04.2021, ora 13:00 va avea loc, la sediul Primăriei
Ruginoasa licitaţia publică în vederea “Concesionarii, prin
licitație publică, a terenului intravilan în suprafaţă 740mp
situat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi – nr.
cadastral 63549, înscris în CF nr. 63549 aparţinând domeniului
public al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”, aflat în domeniul
public a Comunei Ruginoasa şi în administrarea Consiliului
Local al Comunei Ruginoasa. Persoanele fizice şi juridice de pe
raza comunei pot achiziţiona caietul de sarcini începând cu
data de 01.04.2021 de la sediul Primăriei Ruginoasa, de unde
vor putea obţine şi relaţii suplimentare.
l Comuna Ruginoasa, jud. Iaşi, aduce la cunoştinţă publică că
în data de 15.04.2021, ora 13:00 va avea loc, la sediul Primăriei
Ruginoasa licitaţia publică în vederea “Concesionarii, prin
licitație publică, a terenului intravilan în suprafaţă 247mp
situat în sat Ruginoasa, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi - nr.
cadastral 63623, înscris în CF nr. 63623 aparţinând domeniului
public al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”, aflat în domeniul
public a Comunei Ruginoasa şi în administrarea Consiliului
Local al Comunei Ruginoasa. Persoanele fizice şi juridice de pe
raza comunei pot achiziţiona caietul de sarcini începând cu
data de 01.04.2021 de la sediul Primăriei Ruginoasa, de unde
vor putea obţine şi relaţii suplimentare.
l Comuna Ruginoasa, jud. Iaşi, aduce la cunoştinţă publică că în
data de 22.04.2021, ora 13:00 va avea loc, la sediul Primăriei
Ruginoasa licitaţia publică în vederea “Concesionării, prin licitație publică, a două loturi de teren situate în intravilanul satului
Rediu, comuna Ruginoasa, jud. Iaşi aparţinând domeniului
public al comunei Ruginoasa, judeţul Iaşi”, după cum urmează:
-Lotul nr. 1 în suprafaţă de 1000mp format din două imobile cu
nr. cadastral 63356 şi 63357, înscrise în CF nr. 63356 şi 63357;
-Lotul nr. 2 în suprafaţă de 931mp format din două imobile cu nr.
cadastral 63416 şi 63364, înscrise în CF nr. 63416 şi 63364.
Terenul se afla în domeniul public a Comunei Ruginoasa şi în
administrarea Consiliului Local al Comunei Ruginoasa. Persoanele fizice şi juridice de pe raza comunei pot achiziţiona caietul de
sarcini începând cu data de 01.04.2021 de la sediul Primăriei
Ruginoasa, de unde vor putea obţine şi relaţii suplimentare.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna
Diosig, comuna Diosig, Strada Livezilor nr.32, județul Bihor,
telefon 0259/350.198, fax 0259/350.196, e-mail: primaria.
diosig@cjbihor.ro, cod fiscal 4820283. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobilul-teren
în suprafață de 360mp, situat în comuna Diosig, strada
Dumbravei, f.n., judeţul Bihor, înscris în CF nr.54540 Diosig
sub nr.cadastral 54540, aflat în proprietatea publică a Comunei
Diosig, conform H.C.L.24/22.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Diosig. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Departamentul Financiar Contabil, comuna
Diosig, strada Livezilor, nr.32, județul Bihor, cod poştal 417235.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei, achitaţi la casieria concedentului
sau în contul nr.RO73TREZ0765006XXX010716 deschis la
Trezoreria Oradea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.04.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 15.04.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Diosig,
strada Livezilor, nr.32, județul Bihor, cod poştal 417235.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 2 (două) exemplare, 1 (unu) exemplar original și 1
(unu) exemplar copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.04.2021, ora 11.00,
la sediul concedentului din comuna Diosig, strada Livezilor,
nr.32, județul Bihor. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian,
nr.10, județul Bihor, telefon/fax 0359/432.750, 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
23.03.2021.
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 Comuna Marpod, comuna
Marpod, nr.327, județul Sibiu, cod poștal 557135, telefon/fax
0269/583.289, 0269/583.288, e-mail: clmarpod@yahoo.com
website: www.primarimarpod.ro, cod fiscal 4480238. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
terenul disponibil pentru închiriere are categoria păşune, face
parte din domeniul privat al comunei Marpod, fiind situat în
extravilan, are suprafața totală de 21 hectare și este împartit în
trei trupuri de pajiște, cu următoarele date de identificare: -Trup
pajiște 1 Marpod, localizat în extravilanul localității Marpod,
parcela Ps 209/243/1, în suprafață de 9 hectare, pășune specia
bovine; -Trup pajiște 2 Marpod, localizat în extravilanul localității
Marpod parcela Ps 209/243/1, în suprafață de 9 hectare, pășune
specia bovine; -Trup pajiște 3 Ilimbav, localizat în extravilanul
localității Ilimbav, parcela Ps 1108/2/1, în suprafață de 3 hectare,
pășune specia bovine. Închirierea prin licitație publică a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Marpod
nr.16/18.03.2021, O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Marpod,
prin e-mail la adresa: clmarpod@yahoo.com sau de pe site-ul
oficial: www.primariamarpod.ro. 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: Compartimentul Agricol și Cadastru, la sediul Primăriei
Comunei Marpod, comuna Marpod, strada Dealului, nr.327,
județul Sibiu, cod poștal 557135. 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: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.04.2021, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 16.04.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: la sediul Primăriei Comunei Marpod, Registratură, strada Dealului, nr.327, comuna Marpod, județul Sibiu, cod
poștal 557135. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 16.04.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Marpod din localitatea Marpod, strada Dealului,
nr.327, comuna Marpod, județul Sibiu, Sala de sedințe a Consiliului Local al Comunei Marpod. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
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instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei,
nr.33, județul Sibiu, telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702,
email: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
24.03.2021.
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:
Primăria Comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea
Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul Tulcea, cod
poștal 827130, telefon 0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro, cod fiscal 4794060. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
1)imobil, proprietate privată a Comunei Mahmudia, reprezentând un apartament cu 4 camere, situat în localitatea
Mahmudia, strada Soarelui, nr.2, Bloc minier mare, scara B,
ap.19, nivel parter, conform H.C.L. nr.22/18.03.2021; 2)suprafața de 1.061mp, teren intravilan, Tarla 66, Parcela N2469,
conform H.C.L. nr.18/18.03.2021. Licitaṭia de închiriere se
organizează conform O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Mahmudia. 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: Compartimentul de Achiziṭii publice
din cadrul Primăriei Comunei Mahmudia, strada Geolog Vasile
Bacalu, nr.19, județul Tulcea. 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:
1)50Lei pentru imobilul reprezentând apartament cu 4 camere;
2)100Lei pentru suprafața de 1.061mp, ce se achită numerar la
casieria Primăriei Comunei Mahmudia. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 09.04.2021, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
19.04.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mahmudia, la Registratură, strada Geolog
Vasile Bacalu, nr.19, județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 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:
20.04.2021, ora 13.00, la Primăria Comunei Mahmudia, localitatea Mahmudia, strada Geolog Vasile Bacalu, nr.19, judeṭul
Tulcea, Sala de sedinṭe. 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 Tulcea,
Tulcea, strada Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/517.845, fax 0240/511.292, e-mail: tribunalul-tulcea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 24.03.2021.
l SC CODACONS SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunului imobil aflat in patrimoniul debitoarei: teren intravilan situat in Breaza, Cartier
Frasinet FN, jud. Prahova, in suprafata de 2791 mp, la pretul de
40.160 lei fara TVA. Terenul situat in cartierul Frasinet, pe
malul stang al raului Prahova in apropierea statiei de cale ferata
halta Nistoresti. Accesul la proprietate se face din drum asfaltat
avand deschidere spre DN 1 de 65,10 ml direct din DN1 spre
sensul de mers spre Brasov conform certificatului de urbanism
din 2013 destinatia terenului este de zona pentru locuinte si
institutii publice si servicii cu regim de construire, cladiri P + 2E.
Licitatia are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din
data de 10.08.2016 si 27.01.2020, ce a incuviintat raportul de
evaluare si regulamentul de participare la licitatie. Licitaţia va
avea loc pe data de 01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021,
22.04.2021, 29.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 20.05.2021,
27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, orele 12.30 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova.
Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului
judiciar si este in cuantum de 2.000 lei + TVA. Relaţii suplimentare la telefon 0344104525.
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:
Primăria Comunei Mahmudia, cu sediul în localitatea
Mahmudia, str.Geolog Vasile Bacalu, nr.19, județul Tulcea, cod
poștal 827130, telefon 0240/545.543, fax 0240/545.390, e-mail:
primaria@mahmudia.ro cod fiscal 4794060. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
1)5 imobile, terenuri intravilan fără construcṭii, proprietatea
privată a Comunei Mahmudia, identificate astfel: -Parcela 867,
Tarla 85, 500mp, Lot 1, nr.cadastral: CF34284, situată în intravilanul localităṭii, conform H.C.L.11/29.01.2021; -Parcela 867,
Tarla 85, 500mp, Lot 2, nr.cadastral: CF34283, situată în intravilanul localităṭii, conform H.C.L.11/29.01.2021; -Parcela 867,

Tarla 85, 500mp, Lot 3, nr.cadastral: CF34282, situată în intravilanul localităṭii, conform H.C.L.11/29.01.2021; -Parcela 867,
Tarla 85, 500mp, Lot 4, nr.cadastral: CF34281, situată în intravilanul localităṭii, conform H.C.L.11/29.01.2021; -Parcela 867,
Tarla 85, 1.000mp, Lot 7, nr.cadastral: CF34286, situată în
intravilanul localităṭii, conform H.C.L.11/29.01.2021. 2)un
imobil, proprietatea privată a Comunei Mahmudia, reprezentând un apartament cu 2 camere, situat în localitatea
Mahmudia, strada Zorilor, nr.13, bloc 48, Sc.B, etaj 4, Ap.16,
conform H.C.L. nr.23/18.03.2021. Licitaṭia de vânzare se organizează conform O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Mahmudia. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul de Achiziṭii publice
din cadrul Primăriei Comunei Mahmudia, strada Geolog Vasile
Bacalu, nr.19, județul Tulcea. 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, ce se achită numerar la casieria Primăriei Comunei
Mahmudia. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
09.04.2021, ora 16:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.04.2021, ora 14:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Mahmudia, la Registratură, strada Geolog Vasile Bacalu, nr.19,
județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: un exemplar în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 20.04.2021, ora 11:00, la
Primăria Comunei Mahmudia, localitatea Mahmudia, strada
Geolog Vasile Bacalu, nr.19, judeṭul Tulcea, Sala de sedinṭe. 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 Tulcea, Tulcea, strada Toamnei,
nr.15, județul Tulcea, telefon 0240/517.845, fax 0240/511.292,
e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
24.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut contract construire nr.7610/1969 și proces verbal pe
numele Preda Liliana Ioana și Roland. Le declar nule.
l Pierdut Adeverință emisă de OCLPP București cu Nr.15467
din 09.09.1969 pe numele Bengulescu Titu și Bengulescu Nicolița, de predare locuință în Str.Creierului, nr.2, Sect.4 și Proces
Verbal de Primire-Recepție emis de OCLPP București în data de
09.09.1969 pe numele Bengulescu Titu. Le declar nule.
l Pierdut atestat taxi pe numele Catalina Constantin, eliberat
de ARR Dolj. Se declară nul.
l Am pierdut 2 documente, respectiv Autorizație de construcție
506V/16.08.2005 și Proces-verbal de recepție a lucrărilor
9825/12.03.2007, pe numele Marin Constantin Cristian și le
declar nule.
l Societatea DANHIL S.R.L., cu sediul în Oradea, Str. Rafael
Sanzio, Nr. 2, Județ Bihor, CUI 18516722 și număr de înregistrare în Registrul Comerțului J05/642/2006, declar pierdut și nul
certificatul constatator privind întreruperea temporară a activității emis de către ORCT Bihor.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, al firmei
Deesse Educational SRL, cu sediul în București, Șos.Mihai
Bravu, nr.6, bl.P23-24, parter, sector 2, nr de ordine în Registrul
Comerțului j40/6787/2001, Cod Unic De Înregistrare 14085457,
din data de 16 dec. 2008. Îl declar nul.
l EAST EVENTS SRL, Cluj-Napoca, Bld.21 DEC 1989, 93/2,
J12/6127/2017, CUI-38387681 am pierdut cetrificatul de inregistrare si constatatoarele. Le declar nule.
l PRINVEST S.A., cu sediul in com. Brazi, sat Negoiesti nr. 13,
etaj 1, cam. 3, jud. Prahova, nr. inreg. R.C. J29/2235/2005, CIF
1806872, declara pierdut Certificatul de inregistrare B0773267
emis pe data de 25.10.2005 si eliberat la data de 26.10.2005. Se
declara nul.
l Firma SC Avenir Telecom SA, J40/3755/1997, RO9452492, cu
sediul social în București, sector 1, Șos.București-Ploiești, nr.67,
declară pierderea următoarelor documente: Carte de intervenție, registru special, declarație de instalare pentru casa de
marcat seria DB4200041826 și Registru special pentru casa de
marcat seria DB4200037619. Se declară nule.

