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OFERTE SERVICIU
l Marflorina TRANS SRL angajează conducător auto pentru
autocamion. Pregătire profesională; studii medii, Atestat profesional transport marfă. Contact: Loc.Ineu, comuna Ineu,
nr.393, jud.Bihor.
l Anunț. Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic
„Dr.C. Angelescu” anunță anularea procedurilor pentru angajarea personalului contractual pe funcția de Administrator de
patrimoniu, acestea urmând a fi reluate ulterior.
l Trestian Trans SRL Jibou, Sălaj, angajează Sortatori deșeuri
reciclabile cod COR 932907 din România sau străinătate.
Cerințe: minim studii medii, vorbitor de limba engleză.
Contract pe perioadă determinată. Salariul 1.386Lei net plus
cazare. Interviul constă în evaluarea și selecția de CV-uri care
se vor depune la adresa de email: office@trestian.ro sau
personal la sediul firmei până în 28.02.2021. Interviul cu
persoanele selectate se va face personal sau prin viodeoconferință la sediul firmei în data de 01.03.2021, între orele 08:0014:00. Tel.0744.523.973.
l Primăria Comunei Plopii Slăvitești, cu sediul în comuna
Plopii Slăvitești, sat Plopii Slăvitești, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea a 3 funcţii contractuale
vacante, de: paznic, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 25.03.2021, ora
11:00; -Proba interviu în data de 26.03.2021, ora 11:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: cel puțin studii generale; -vechime:
nu se cere; -calificare în ocupația de agent de securitate. 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 comunei
Plopii Slăvitești. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Plopii Slăvitești, persoană de contact: domnul Mitrică
Marian, telefon 0786.194.812, fax 0247/356.809.
l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153 din 28
iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice şi a HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificările şi
completările ulterioare Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.
Gheorghe Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Dr.D
Bagdasar, nr.12, județul Sibiu, organizează concurs/examen
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:
-infirmier -5 posturi cu normă întreagă. Condiţiile specifice de
participare la concurs: -absolvent(ă) de şcoală generală; -absolvent(ă) a unui curs de infirmier(ă); -vechime în muncă -minim
6 luni. Concursul/examenul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 22.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de
25.03.2021, ora 10:00. 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 spitalului situat în Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar,
numărul 12, județul Sibiu. Anunţul, bibliografiile şi calendarele
de concurs/examen se afişează la sediul spitalului şi se publică
pe site-ul spitalului www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0269.214335 interior 164: -Biroul Resurse Umane -persoană de contact ec.Maria
Oancea.
l În baza dispoziţiilor prevăzute de Ordinul Ministerului
Justiţiei nr.2720/C din 27 septembrie 2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de manager economic şi
a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale curţilor de apel
şi tribunalelor, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie
vacante, Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante
după cum urmează: Tribunalul Bucureşti- Departamentul
Economico- Financiar şi Administrativ: -1 post de referent
Clasa III Grad profesional asistent: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor minim 1 an; -1 post de referent Clasa III Grad profesional
superior: studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalau-

reat, vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani; Programul
de muncă este de 8h/zi şi 40 h/săptămână. Dosarele de înscriere
la concurs vor fi depuse la sediul Curţii de Apel Bucureşti–
Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4, mezanin, camera M01, în
perioada 26 februarie- 17 martie 2021. Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Independenței
nr. 5, sector 4, iar proba scrisă se va susține în data de 30 martie
2021. Proba de interviu se susține în maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. Condiţiile de participare, bibliografia şi
tematica, după caz, precum și actele necesare înscrierii la
concurs, vor fi afişate la sediul Curții de Apel București și pe
pagina web: http://www.cab1864.eu, secțiunea Resurse UmaneConcursuri/ Examene. Relaţii suplimentare privind depunerea
dosarelor de concurs la adresa de corespondență email: resurseumane.cab@just.ro, telefon: 021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.
l Unitatea Administrativ Teritorială Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, jud.Vaslui, în calitate de
autoritate tutelară și unic asociat al Societății Comerciale
„Locativa Vaslui” S.R.L., prin Comisia de evaluare/selecție a
candidaților pentru Consiliul de administrație al acestei societăți, a demarat în perioada 05.04.2021-09.04.2021 procedura de
evaluare/selecție prealabilă a candidaților pentru postul de
administrator al Societății „Locativa Vaslui” S.R.L., în conformitate cu O.U.G.nr. 109/2011/A și cu Normele metodologice de
aplicare a O.U.G.nr.109/2011/A aprobate prin H.G.nr.722/2016.
Documentele pe baza cărora se organizează procedura de
selecție (scrisoare de așteptări, condiții minime ce trebuie îndeplinite de candidați, documente necesare pentru depunerea
candidaturii, criterii de evaluare, alte documente și informații
relevante pentru procedură) sunt disponibile pe site-ul primariavs.ro. Termenul pentru transmiterea documentelor aferente
candidaturilor pot fi depuse până pe data de 29.03.2021, ora
16:00, la adresa Primăriei Municipiului Vaslui, cod poștal
730139, în plic închis cu mențiunea „Candidatură pentru
funcția de administrator al Societății Comerciale „Locativa
Vaslui” S.R.L.” Pentru clarificări utilizați adresa de e-mail:
resurseumane@primariavaslui.ro. Candidații declarați admiși
la etapa de selecție a dosarelor vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, punctajul și locul desfășurării acestuia urmând a fi
anunțate pe site-ul și la sediul Unității Administrativ Teritoriale
a Municipiului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la
sediul Unității Administrativ Teritoriale a Municipiul Vaslui, de
la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Securitate și Sănătate
în Muncă, etaj II, camera 202 sau la telefon 0235/310.999
int.161.

CITAŢII
l Brumar Tudor, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Augustin, str.Hora, 359, jud.Brașov, este citat pentru
26.04.2021, ora 13:30, în dosar 21496/197/2020, la Judecătoria
Brașov, pentru divorț cu Brumar Susana.
l Tănase Petruța, Bănești, nr.237, Prahova, este chemată în
judecată ca pârâtă în dos. nr.31/204/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Câmpina, cu sediul în Câmpina, str.1 Decembrie, nr.14,
jud.Prahova, în ziua de 18.03.2021, ora 12:00, având ca obiect
pensie de întreținere, în contradictoriu cu Ciufu Ion Gabriel. În
caz de neprezentare judecata va avea loc în lipsa acesteia.
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la Judecătoria Făgăraş în
data de 17.03.2021, ora 08:30, Dosar nr. 91/226/2019, Fond
Funciar- anulare Titlu de proprietate, cu reclamantul Debu
Werner R.
l Pârâtul Borcila Marius Vasile, cu ultimul domiciliu în
Bârlad, str.Garoafelor, nr.10, jud.Vaslui, este chemat la Judecătoria Bârlad, str.Republicii, nr.277, în dosarul nr.1772/189/2020,
pentru ziua de 02.03.2021, ora 08:30, camera Civil, complet
civil 2, în proces cu SC Compania de Utilități Publice SA
Bârlad, având ca obiect cerere de valoare redusă.
l Judecătoria Iași citează pe Aiftodoie Viorica, cu ultimul
domiciliu în Botoșani, pentru data de 05.03.2021, ora 12:00,
sala 4, în dosarul nr.21735/245/2020.

l Domnul Buciuceanu Constantin cu domiciliul necunoscut,
este chemat în ziua de 10.03.2021, ora 12:00 la sediul SPN
Fânaru din București, str. Barbu Văcărescu nr. 21, Sector 2,
pentru a participa la dezbaterea moșternirii după sora sa Botez
Tamara, decedată la data de 15.10.2019 fostă cu ultimul domiciliu în București, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 26, Sector 1. În
caz de neprezentare, soluționarea cauzei se va face în lipsa
acestuia, fiind considerat renunțător la moștenire conform
articolului 1112 din Codul Civil.
l Se citează pentru data de 16.03.2021, ora 11:00 la sediul
Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,,
din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi,
toți succesibilii defunctului Traian Mihaiu, având CNP
1330712511661, decedat la data de 27.02.2020, cu ultim domiciliu în municipiul Oltenița, str.Mihai Bravu, nr.17, județul
Călăraşi (Dosar nr.316/2020).
l Se citează pentru data de 19.03.2021, ora 11:00 la sediul
Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,,
din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi,
toți succesibilii defunctei Decu Valentina, CNP 2560621511661,
decedată la data de 10.11.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Oltenița, str.1Decembrie, nr.56, bl.Z10A, sc.A, et.3, ap.12,
judeţul Călăraşi (Dosar nr.71/2021).

SOMAŢII
l Cei interesati a face opozitie la dobandirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune a petentei Samoila Ana, asupra
imobilului inscris in C.F.-102557- Dumbravita, nr.top. 380
(C.F.vechi 4730 Tintari), teren situat in comuna Dumbravita,
str.Ritului, nr.939, Jud.Brasov, sunt invitati la Judecatoria
Brasov, in data de 06.04.2021, ora-10:00, in dosar
nr.12916/197/2020
l Prezenta somatie este emisa in temeiul art. 130 din Decretul
– Lege nr. 115/1938 astfel cum s-a dispus prin rezolutia judecatorului din data dce 24 februarie 2021, cu privire la cererea
inregistrata pe rolul Judecatoriei Ineu in data de 12.02.2021 in
dosar nr. 238/246/2021 formulata de petenta Nica Sofia cu
domiciliul in com. Hasmas, sat Urvis de Beliu, nr. 52, jud. Arad,
avand ca obiect uzurpaciune, cu termen de judecata la data de
17 martie 2021. Petenta sustine ca a folosit imobilul inscris in
CF nr. 2647 Bocsig cu nr. Top 858/514, compus din teren extravilan in suprafata de 11510 mp., imobil asupra caruia figureaza
inscris ca proprietar tabular Groza Flore sub B1 din CF
sus-mentionat, decedat la data de 24.07.1942. Petenta a solicitat
sa se dispuna inscrierea dreptului sau de proprietate , in cartea
funciara, asupra imobilului mentionat. De asemenea sustine ca
foloseste imobilul, in mod pasnic, public, continuu si sub nume
de proprietar, fara ca alte persoane sa faca acte de deposedare
sau tulburare, peste 30 de ani de la data intrarii in posesie
asupra terenului.
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Subscrisa S.C. Vadris Trading S.R.L. – în faliment, cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str.Constantin Brancoveanu, nr 195, jud. Mehedinti, Nr. Reg. Com. J25/278/2010 CUI RO8681153 face cunoscut
faptul că în data de 12.03.2021, ora 11 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea
Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc
următoarelor bunuri imobile:
1. Spațiu comercial (C1) - arie construită 708 mp
2. Spațiu comercial (C2)- arie construită 668 mp
3. Showroom și service auto (C3) – arie construită 1.021 mp
4. Spațiu depozitare (C4) – arie construită 434 mp
5. Punct termic (C5)- are construită 22 mp
Bunurile sunt situate în localitatea Caransebeș, Calea Severinului, nr. 7, jud. Caraș-Severin. Prețul
de pornire al licitației este de 550.500 euro plus TVA. Menționăm că terenul de sub clădiri, aparține
unei persoane fizice.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 800 lei +
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.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 12.03.2021, următoarele licitații vor avea loc
în 26.03.2021, 09.04.2021 și 23.04.2021.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ANUNȚ
Subscrisa S.C. RECONS S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 09.03.2021, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița,
str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor
bunuri mobile și imobile:
• Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina – 1.135 mp – 24.480 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
• Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina – 1.135 mp – 24.480 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 09.03.2021,
următoarele licitații vor avea loc în 23.03.2021, 06.04.2021 și 14.03.2021.
Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

DIVERSE

Dosarul 847/94/2010. Persoană de contact: Stoian Ionel Virgil,
telefon: 0722.393.935.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL notifica
creditorii cu privire la deschiderea procedurii simplificate a
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei S.C. Roby Car Logistic S.R.L. cu sediul in Ploiesti, Str.
Cameliei nr. 13, bl. 29, sc. A, ap. 29, judetul Prahova,
J29/745/2013, CUI 31636394, in dosarul 498/105/2021 aflat pe
rolul Tribunalului Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului 26.03.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si publicarea in BPI a tabelului preliminar de creante
05.04.2021, termenul de definitivare a tabelului creantelor –
29.04.2021. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru
data de 23.04.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Asociația Composesorală Băieșteana, titular al planului:
Amenajament silvic UP I Băieșteana cu amplasamentul în
UAT Vulcan, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei
versiuni a planului la APM Hunedoara, în vederea obţinerii
avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi
consultate la sediul APM Hunedoara - Strada Vlaicu Aurel, nr.
25, Județul Hunedoara, zilnic, de luni până joi între orele 8:00
- 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de
15 zile de la publicarea anunţului.

l Numitul Cristea Dorel, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, este chemat în Comuna
Petrăchioaia, Str.Afumați, nr.114, Județul Ilfov, la data de
03.03.2021, ora 14:00, pentru a i se plăti sulta stabilită prin
Sentința 2593/26.05.2010, pronunțată de Judecătoria Buftea în

l Asociația Composesorală Livadia Dealul Mare, titular al
planului: Amenajament silvic U.P. I Livadia Dealul Mare cu
amplasamentul în UAT Uricani, Lupeni, Baru, anunţă publicul
interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM
Hunedoara, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM
Hunedoara - Strada Vlaicu Aurel, numarul 25, Deva, Hunedoara și la sediul titularului - localitatea Livadia, Str Princi-

pală, Nr 164, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30,
vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de 15 zile de
la data publicării anunţului.
l Anunt public : SC Inteco Holding SRL, având sediul în Sat
Bocsig, Com. Bocsig, nr. 856/A, jud. Arad titular al P.U.Z. și
R.L.U. - „Zona Rezidențială și Funcțiuni Complementare
Servicii/ Comerț”, amplasat în intravilan mun. Arad, str. Anton
Cehov, nr. 20, CF. Nr. 352763 Arad, anuntapublicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru P.U.Z. -ul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a P.U.Z. -ului poate fi consultata la sediul APM
Arad, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, județul
Arad, de luni până joi intre orele 09:00-16:00, vineri intre orele
09:00-13:00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul APM Arad, în termen de 18 zile de la data publicării
anunțului.
l Anunț public: Marandiuc Ciprian și Mot Ginel- Adrian
având domiciliul în Jud. Arad, Mun. Arad, str. Dacilor, nr. 18,
et. 3, ap. 6A. titular al P.U.Z. și R.L.U. - „Construire Locuințe
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Colective și Spatii Comerciale/ Prestatari Servicii” , amplasat în
jud. Arad, Mun. Arad, str. Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, C.F.
nr. 319516 Arad, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul
menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a
P.U.Z.- ului poate fi consultata la sediul APM Arad, strada
Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, județul Arad, de luni
până joi intre orele 09:00 - 16:00, vineri intre orele 09:00 - 13:00.
Observații/ comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul
APM Arad, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l Unitatea Militară 0406 Constanţa, cu sediul în strada Mircea
cel Bătrân, nr.108, Constanţa, judeţul Constanţa, cedează cu
titlu gratuit, către persoane fizice sau juridice, la solicitarea
acestora, pe baza aprobării ordonatorului de credite exemplarul
canin, nume POL, CIP 982000168860891, mascul, rasa Ciobănesc-German, culoare standard, data naşterii: 18.05.2012. Cei
interesaţi de preluarea bunului se pot adresa Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în strada Mircea cel
Bătrân, nr. 108, Constanţa, judeţul Constanţa e-mail: api@
jandarmeriaconstanta.ro, web: www. jandarmeriaconstanta.ro,
telefon 0241.618969, fax: 0241.616153, cod poştal 900663,
România, persoană de contact: Mihaiu Andreea.
l Comunicare dispozitiv sentinţa civila nr.328/2021, pronunţata de Judecătoria Caracal, în dosarul civil nr.3784/207/2020,
privind pe pârâtul Roman Cristian și anume: stabilește locuinţa
minorei Roman Yasmina-Gabriela, născută la data de
07.09.2016, la mamă; dispune ca autoritatea părintească să fie
exercitată de către mamă; obligă pârâtul la plata unei pensii
lunare de întreţinere în cuantum de 315Lei în favoarea minorei.
l AN Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Banat
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul „Punerea în siguranță a
nodului hidrotehnic Topolovăț, județul Timiș”, propus a fi
amplasat la Topolovățu Mare, pe râul Bega la km 150+275 și la
92.2 km față de izvor, CF 401750, județul Timiș. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, județul Timiș și la sediul titularului
din Timișoara, str.B-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, în zilele de
luni-joi orele 8:00-16:00, vineri între orele 8:00-13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
l SC Cometex SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire galerie comercială parter pentru comercializare
produse alimentare și nealimentare, amplasare bazin apă
incendiu, bazin retenție, amenajări exterioare, stații de încărcare vehicule electrice, panouri publicitare, post trafo, rețele
tehnico edilitare, împrejmuire incintă și branșamente utilitare”,
propus a fi realizat în municipiul Turnu Măgurele, strada
Șoseaua Alexandriei, nr.7C, județul Teleorman. Informaţiile
privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din
municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.1, județul Teleorman și la
sediul titularului, situat în Voluntari, Șoseaua București-Nord,
nr.10, clădirea Global City Business Park, corpul 011, sala de
meeting 1, et.10, județul Ilfov, în zilele de luni până joi, între
orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Teleorman.
l OCPI Teleorman. Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ:
Teleorman. Denumire UAT: Drăgănești -Vlașca. Sectoare
cadastrale: 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. OCPI Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 0, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Data de început a
afișării: 05.03.2021. Data de sfârșit a afișării: 02.05.2021. Adresa
locului afișării publice: Sediul Primariei Comunei Drăgănești
-Vlașca, str. Nicolae Titulescu, nr. 2, sat Drăgănești -Vlașca.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primariei Comunei Drăgănești -Vlașca. Alte
indicații utile pentru cei interesați: Cererile de rectificare pot fi
depuse şi online pe adresa de e-mail: tr@ancpi.ro. Informații
privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015
-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
l SC Dyonisos Cotești SA, cu sediul în comuna Cotești, județul
Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea, obținerea autorizației de
mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modifică-
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rile și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind
protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12,
pentru obiectivul „Combinat de vinificație” amplasat în
comuna Cotești, județul Vrancea. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de
identificare, de luni până joi, între orele 8:00 - 16:00, și vineri
între orele 8:00 - 14:00, la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr.2,
telefon 0237.216.812, unde se poate consulta și documentația
tehnică depusă.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Totomia SRL, CUI:17853606, J16/1632/2005, convoacă
pe Mitran Bogdan Adrian pentru AGA la data de 15.03.2021,
ora 11:00, la adresa: Craiova, Str.Ionel Teodoreanu, nr.4E, Jud.
Dolj.
l Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a SC Autopilotaj
SA, în data de 31.03.2021, ora 14:00, la sediul societății, din
Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 92, județul Vâlcea, având
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului
administratorului și a comisiei de cenzori, pe anul 2020; 2.
Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2020,
precum și indicatorii economic-financiari; 3. Aprobarea
contului de profit și pierdere; 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2021; 5. Alegerea cenzorilor și a
cenzorilor supleanți; 6. Diverse;
l Preşedintele Consiliului de administraţie al societăţii
ATHENEE PALACE SA, societate pe acţiuni română cu sediul
în Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul
Comerţului Bucuresti J40/612/1991, CUI RO 1569250,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data
de 30 martie 2021, ora 9:00, în Bucuresti, B-dul Poligrafiei
nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi in registrul acţionarilor, la
sfârsitul zilei de 17 martie 2021, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale ATHENEE
PALACE S.A., pentru exerciţiul financiar 2020. 2. Aprobarea
Raportului administratorilor şi Raportul auditorului financiar
asupra situaţiilor financiare pentru anul 2020. 3. Aprobarea
descărcării de gestiune pentru anul 2020 a Consiliului de administraţie al societăţii ATHENEE PALACE S.A. 4. Alegerea
membrilor consiliului de administraţie al ATHENEE PALACE
SA si stabilirea duratei mandatului acestora. 5. Stabilirea
indemnizaţiei membrilor consiliului de administraţie al
ATHENEE PALACE SA. 6.Aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2021. În cazul în care nu sunt îndeplinite
condiţiile legale de desfăşurare a adunării generale ordinare a
acţionarilor, a doua Adunare Generală Ordinară este convocată
pentru data de 31 martie 2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu
aceeaşi ordine de zi. Athenee Palace SA; Prin: Mateiaş Liliana
Rodica - Preşedinte al Consiliului de administraţie
l Președinte al Consiliului de Administrație al SC Albrau
PROD SA, cu sediul în mun.București, Grigore Manolescu,
nr.7A, parter, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului
J40/8273/2012, CUI: RO25865253, în conformitate cu art.113
din Legea nr.31/1990 și prevederile art.9 pct.14 din Actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor SC Albrau PROD SA pentru data de 05.04.2021,
ora 12:00, la punctul de lucru din Onești, str.Avîntului, nr.20,
județul Bacău. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor vor
avea loc pe data de 06.04.2021, la aceeași oră și la aceeași
adresă, cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Extraordinară: 1.Stabilirea prețului de vânzare a
suprafeței de 5.001mp, teren situat în intravilanul orașului
Podu Iloaiei, cu numar cadastral 60516, CF 60514/Podu Iloaie,
imobil ce aparține SC Albrau PROD SA și aprobarea încheierii
contractului de vânzare-cumpărare. 2.Diverse. Materialele
aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția
acționarilor la sediul societății până la data de 01.04.2021.
Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor personal sau prin reprezentanți în baza unei împuterniciri (procuri speciale) acordate pentru această adunare.
Procurile vor fi depuse în original la sediul societății cu cel
puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii
exercițiului dreptului de vot la Adunarea respectivă.
l Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale
AL-COMSIB SA, Sibiu, convoacă pentru data de 30.03.2021,
ora 13:00, la sediul societăţii din Sibiu, P-ța Tălmaciu, nr.1-3,
jud.Sibiu, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor înregistraţi la RRA până la sfarsitul zilei de 28.02.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea
raportului de gestiune al Consiliului de administrație pentru

anul 2020; 2.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului
auditorului financiar pentru anul 2020; 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și
pierdere la 31.12.2020; 4. Prezentarea, analiza și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 5.Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr.57/07.10.2020
privind menținerea de catre AL-COMSIB SA a calității de
codebitor garant pentru Plafonul Global de Exploatare în sumă
de 800.000Lei contractat de REDAL SRL, în calitate de împrumutat de la Banca Transilvania SA Sucursala Sibiu, cu ocazia
prelungirii valabilității acestui plafon pe încă 12 luni și menținerea de garanții; 6.Aprobarea împuternicirii d-nei Tarca Elena
cu îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru
înregistrarea hotărârii adoptate de AGOA la ORC, cât și
pentru îndeplinirea oricăror formalități; 7.Aprobarea datei de
înregistrare propusă: 15.04.2021. În cazul neîndeplinirii condiţiilor necesare pentru ca adunarea să fie considerată statutară,
aceasta se convoacă pe data de 31.03.2021 în acelaşi loc, la
aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.
l Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii ROMBETON S.A. In conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 Presedintele Consiliului de administraţie al Societatii ROMBETON S.A., cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str.
V. Lucaci nr.35, inmatriculata sub nr. J40/480/1991, avand
C.U.I. R361277, in baza deciziei Consiliului de Administraţie
Convoaca Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc la
sediul societatii din Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 35, la data
de 29.03. 2021, ora 12:00, cu urmatoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a actiunilor societatii de la
valoarea de 2,5 lei/actiune la valoarea de 250 lei / actiune.
Operatiunea se va derula prin impartirea numarului de actiuni
al fiecarui actionar la un factor demultiplicator cu valoarea de
100, urmata de rotunjirea numarului obtinut la cel mai mare
numar intreg inferior, in conformitate cu materialele prezentate
de Consiliul de Administratie. 2. Sub conditia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunari Generale Extraordinare a
Actionarilor, aprobarea diminuarii (reducerii) capitalului social
al Societatii de la valoarea de 1.055.922,5 Lei la valoarea de
977.000 Lei, ca urmare a operatiunilor de rotunjire a numarului
de actiuni provenite in urma implementarii operatiunilor de la
punctul 1 al Hotararii. Motivele reducerii de capital social sunt
urmatoarele: - efectuarea operatiunilor privitoare la consolidarea valorii nominale a actiunii; - incetarea, cel putin temporara, a unora din activitatile de baza ale Societatii (Fabricarea
produselor din beton pentru constructii); - facilitarea retragerii
din societate a actionarilor minoritari, avand in vedere delistarea de pe Piata AeRO a BVB si transformarea in Societate de
tip inchis, in baza Deciziei ASF nr. 631 / 28.05.2020; Valoarea
capitalului restituit actionarilor la finalul Fazei a II-a a operatiunii de reducere a capitalului, in conformitate cu materialele
prezentate de Consiliul de Administratie pentru fiecare actionar in parte, va fi de 78.922,5 Lei. 3. Aprobarea datei de
29.05.2021 pentru identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare.
Plata catre actionari a sumelor provenite din reducerea capitalului se va efectua in termen de maxim 30 de zile de la data
operarii efective a reducerii de capital in Registrul Comertului.
4. Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa efectueze toate
demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA
si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul
Registrului Comertului. Actionarii inscrisi la data de referinta
25.03.2021, in registrul actionarilor Societatii, pot participa si
pot vota in cadrul A.G.E.A. Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente
subiectelor de pe ordinea de zi, in format fizic la Registratura
Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre
orele 9:00 - 14:00. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare
se pot transmite si pe email la adresa rombeton@yahoo.comsau
se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala,
fiind retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta
in procesul - verbal al adunarii generale. Imputernicirea
speciala poate fi acordata oricarei personae pentru reprezentare
intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice
de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a obtiunii de
vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii
generale. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a
actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor
puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul
poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Actionarii reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au
dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe
ordinea de zi a sedintei. Aceste solicitari formulate de actionari
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: - Sa fie
insotite de documente care atesta identitatea actionarului
persoana fizica si/ sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte
pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi
formulate in scris si transmite la sediul societatii pana la data

de 12.03.2021). Ordinea de zi revizuita, va fi publicata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare - Fiecare punct
nou sa fie insotit de o justificare. - Sa fie adresate Consiliului de
Adminsitratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in
termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii
de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de
curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu
semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.
455/2001, privind semnatura electronica, la adresa rombeton@
yahoo.com pana la data de 12.03.2021. Ambele modalitati de
transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu
majuscule „Propunere De Puncte Noi Pe Ordinea De Zi Pentru Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor. - In
cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate,
dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii
legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor
juridice propunerile vor purta si stampila acestora. Acționarii
inregistrați la data de referința au posibilitatea de a vota prin
corespondența, inainte de adunarea generala, prin utilizarea
formularului de vot prin corespondența pus la dispoziție la
sediul Societatii ROMBETON S.A. incepand cu data publicarii
convocarii. Formularele de vot prin corespondența pentru
persoanele fizice, completate de catre acționari și insoțite de o
copie a actului de identitate a acționarului persoana fizica,
precum și pentru persoanele juridice, insotite de certificatul
constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea
reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor
trebui sa parvina in original, prin poșta sau prin servicii de
curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu menţiunea scrisă
în clar: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.- Formular de vot prin corespondenţă”” pana la data de
24.03. 2021, ora 14:00; Actionarii Societatii pot adresa intrebari
in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei
A.G.E.A., inaintea datei de desfasurare a A.G.E.A. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al
Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica
extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind
semnatura electronica, la adresa de e-mail rombeton@yahoo.
com, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de
25.03.2021, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule
„Intrebari Privind Ordinea De Zi/Activitatea Societatii - Pentru
Adunarea Generala Extraordinara”. Societatea va raspunde
acestor intrebari in timpul sedintei A.G.E.A, putand formula
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor
transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului
persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere),
respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul
Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta
privind identitatea reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica. Accesul actionarilor in sala de sedinte, la
data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis (i) in cazul
actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al
actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii,
care consta in prezentarea in original a actului, iar (ii) in cazul
actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice
reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului. Verificarea si validarea procurilor
speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea
si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o
comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii
urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre
secretarul al AGOA. In situatia in care nu se intruneste
cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de 30.03.2021
ora 12:00 pentru sedinta A.G.E.A. in acelasi loc si cu aceeasi
ordine de zi. Societatea ROMBETON S.A. Presedintele Consiliului de Administratie Gafencu Mihai
l Convocator Completat: Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 590019/SF/19.02.2021, înregistrată la
ROMAERO nr. 2090/19.02.2021 de către acționarul majoritar
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului, ce deţine 56,7153% din capitalul social, respectiv
3.940.337 acţiuni, de completare a ordinii de zi a şedinţei
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de
09/10.03.2021, în conformitate cu prevederile art. 1171 din
Legea nr.31/1990 republicată şi Decizia C.A. ROMAERO nr.
6/24.02.2021, Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.
completează ordinea de zi a Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 09.03.2021 ora 14:00 la
sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 02.03.2021, având următoarea
ordine de zi completată: 1. Aprobarea prealabilă privind
declanșarea procedurii de valorificare a activelor prevăzute în
Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare și anume imobi-

lele identificate cu numerele cadastrale de mai jos: 1) 220835
(nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren în suprafață de 6.379 mp
și construcții în suprafață totală de 3.670,56 mp; 2) 234006 (nr.
cadastral vechi 2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp și
construcții în suprafață totală de 1.298 mp; 3) 220836 (nr.
cadastral vechi 2692/21) cu teren în suprafață de 963 mp; 4)
232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren în suprafață de
3.671 mp; 5) 232396 (nr.cadastral vechi 13936/575) cu teren în
suprafață de 3.601 mp; 6) 232397 (nr. cadastral vechi
13936/576) cu teren în suprafață de 2.101mp; 7) 232398 (nr.
cadastral vechi 13936/577) cu teren în suprafață de 1.861 mp;
8) 216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren în suprafață de
551,13 mp și construcții în suprafață totală de 341 mp; 9)
208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren în suprafață de
2.133 mp și construcții în suprafață totală de 814,48 mp; 10)
220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în suprafață de
11.785 mp și construcții în suprafață totală de 4.523,44 mp; 11)
236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață de
3.065 mp și construcții în suprafață totală de 217 mp; 12)
235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren în suprafață de
3.208 mp și construcții în suprafață totală de 2.229 mp; 13)
267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren în
suprafață de 1.213 mp; 14) 236167 (nr. cadastral vechi
2692/22/3/2) cu teren în suprafață de 2.647 mp; 15) 236176 (nr.
cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren în suprafață de 109 mp;
16) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală de 78 mp; 17)
236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren în suprafață
de 212 mp; 18) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu
cotă indiviză ½ din teren în suprafață de 3.893 mp și construcții
în suprafață totală de 3.893 mp; 19) 236705 (nr. cadastral vechi
2692/8/1) cu teren în suprafață de 4.496 mp și construcții în
suprafață totală de 4.496 mp; 20) 236706 (nr. cadastral vechi
2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519 mp; 21) 236707 (nr.
cadastral vechi 2692/8/3) cu teren în suprafață de 1.723 mp; 22)
236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren în suprafață de
770 mp; 23) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren în
suprafață de 2.340 mp și construcții în suprafață totală de 164
mp; 24) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren în
suprafață de 1.374 mp și construcții în suprafață totală de 1.374
mp; 25) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp; 26) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu
teren în suprafață de 162 mp; 27) 259566 (nr. cadastral vechi
2692/11) cu teren în suprafață de 4.660 mp și construcții în
suprafață totală de 3.638,61 mp; 28) 233731 (nr. cadastral vechi
2692/3/1) cu teren în suprafață de 1.242 mp și construcții în
suprafață totală de 776 mp; 29) 233732 (nr. cadastral vechi
2692/3/2) cu teren în suprafață de 862 mp; 30) 235141 ( nr.
cadastral vechi 2692/22/13) cu teren în suprafață de 6.684 mp și
construcții în suprafață totală de 2.966 mp; 31) 235143 (nr.
cadastral vechi 2692/22/14) cu teren în suprafață de 1.988 mp și
construcții în suprafață totală de 317 mp; 32) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren în suprafață de 616 mp; 33)
235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în suprafață de
689 mp și construcții în suprafață totală de 254 mp; 34) 220834
(nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp
și construcții în suprafață totală de 1.138,92 mp; 35) 235145 (nr.
cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în suprafață de 8.018 mp și
construcții în suprafață totală de 4.499 mp; 36) 235153 (nr.
cadastral vechi 2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176 mp și
construcții în suprafață totală de 1.480 mp; 37) 235155 (nr.
cadastral vechi 2692/22/20) cu teren în suprafață de 3.485 mp și
construcții în suprafață totală de 1.150 mp; 38) 234331 (nr.
cadastral vechi 2692/23/2) cu teren în suprafață de 909 mp; 39)
235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren în suprafață de
377 mp și construcții în suprafață totală de 332 mp; 40) 235157
(nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren în suprafață de 3.056
mp și construcții în suprafață totală de 1.423 mp; 41) 235139 (
nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren în suprafață de 2.417
mp și construcții în suprafață totală de 281 mp; 42) 238204 ( nr.
cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren în suprafață de 3.949 mp
și construcții în suprafață totală de 3.902 mp; 43) 238205 (nr.
cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren în suprafață de 2.769 mp
și construcții în suprafață totală de 2.379 mp; 44) 235175 ( nr.
cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în suprafață de 2.344 mp și
construcții în suprafață totală de 2.086 mp; 45) 258058 (nr.
cadastral vechi 2692/5) cu teren în suprafață de 8.973 mp și
construcții în suprafață totală de 8.030,55 mp; 46) 234909 (nr.
cadastral vechi 2692/6/1) cu teren în suprafață de 6.105 mp și
construcții în suprafață totală de 5.372 mp; 47) 232567 (nr.
cadastral vechi 2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp și
construcții în suprafață totală de 1.253 mp; 48) 234912 (nr.
cadastral vechi 2692/6/2) cu teren în suprafață de 2.882 mp și
construcții în suprafață totală de 2.635 mp; 49) 208970 (nr.
cadastral vechi 2694/2) cu teren în suprafață de 2.406 mp și
construcții în suprafață totală de 4.086,11 mp. 2. Prezentarea
unui calendar de implementare a măsurilor prevăzute în Planul
de Restructurare a obligațiilor bugetare ale societății, aprobat în
condițiile O.G. nr. 6/2019; 3. Aprobarea ex-date de 25.03.2021,
a datei de 26.03.2021 ca dată de înregistrare. 4. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii ROMAERO
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S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului
Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la
îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La ședinţă pot
participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii la data de 02.03.2021 stabilită ca dată de
referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
05.02.2021 precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com, Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 19.02.2021 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor,
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea
generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la
data de 19.02.2021 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul
de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com,
începând cu data de 05.02.2021. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia
actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun
la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare
(09/10.03.2021 ora 13:00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi
cu majuscule “Vot Prin Corespondenţă Pentru Adunarea
Generală Extraordinară A Acţionarilor Din 09/10.03.2021”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi
vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale
(art. 92 alin. (10) - Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale
(Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com şi pot fi consultate începând cu data de 05.02.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (09/10.03.2021 ora 13:00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din
09/10.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau
împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte
de adunare (09/10.03.2021 ora 13:00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din Data De 09/10.03.2021”.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către
alte persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate
de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare
(09/10.03.2021, ora13.00), în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor
generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor,
pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către
o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în
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conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A. se
reprogramează pentru data de 10.03.2021, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04 ; fax
021/319.20.82. Preşedintele C.A. Viorel-Dan Dobra
l Consiliul de Administrație al TRANSILVANIA COM SA
Mediaș, societate înființată și funcționând în conformitate cu
legislația română, înregistrată la ORC Sibiu sub nr.
J32/169/1991, CUI:RO804161, cu sediul în Mediaș, str.M.Eminescu, nr.7, jud.Sibiu, având capital social subscris și vărsat în
cuantum de 482.717,50Lei (denumit în continuare Emitentul
sau Societatea), în conformitate cu Legea 31/1990 republicată,
Legea 24/2017 și prevederile Actului Constitutiv, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a acționarilor în data de
30.03.2021, la ora 11.00, la adresa din Sibiu, str.P-ța Tălmaciu,
nr.1-3, jud.Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.03.2021 stabilită ca dată de
referință pentru ținerea AGOA. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de
Administrație pentru anul 2020; 2.Prezentarea, dezbaterea și
aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2020; 3.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil și a
contului de profit și pierdere la 31.12.2020; 4.Prezentarea,
analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2021; 5. Prelungire mandate administratori Aldea Ciprian
Ilie, Aldea Ioana și Neamtiu Ciprian Ioan pe o perioadă de 4
ani, urmare a expirării acestora; 6.Aprobarea datei de
15.04.2021 ca dată de înregistrare, conform art.86 din Legea
24/2017 privind piața de capital, ex-data: 14.04.2021; 7.Aprobarea mandatării d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor
formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârii adoptate. Dacă în data
de 30.03.2021 (data primei convocări a Adunării Generale) nu
se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru
ținerea AGOA, data celei de-a doua convocări este 31.03.2021
în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Unul sau
mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel
puțin 5% (denumiți în continuare Inițiatori) din capitalul social
al Societății au dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea de
zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
AGOA și b)de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte

pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA,
însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în
cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în
cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de
Depozitarul Central SA) pot fi înaintate în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial
al României, după cum urmează: a)Depuse la sediul societății
din Mediaș, str.M.Eminescu nr.7, jud.Sibiu în plic închis, cu
mențiunea scrisă clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală A Acționarilor Din Data DE 30/31 Martie 2021”; b)Transmise prin e-mail cu semnatură electronică extinsă, încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa: juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect “Pentru
Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De 30/31 Martie
2021”. Întrebări referitoare la adunarea generală ordinară a
acționarilor. Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului
de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris
în lista acționarilor societății emisa de Depozitarul Central SA),
la sediul societății din Mediaș, str.M.Eminescu nr.7, jud.Sibiu
până la data de 28 martie 2021, ora 11:00, în plic închis, cu
mențiunea scrisă clar și cu majuscule “Pentru Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De 30/31 Martie 2021”. Acționarii
pot trimite întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura
electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al
acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de
identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor
societății emisă de Depozitarul Central SA), până la data de 28
martie 2021, ora 11:00, la adresa: juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect “Pentru Adunarea Generală A Acționarilor Din
Data De 30/31 martie 2021”. Participarea la adunarea generală
ordinara a acționarilor. Accesul acționarilor înregistrați în
registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să
participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității
acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul
de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor
persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă; fiecare
acționar are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau
juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și vota în
numele sau în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art.92
Legea nr.24/2017. Membrii Consiliului de Administrație nu îi

pot reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității hotărârii
dacă fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna
un reprezentant printr-o împuternicire generală sau specială
acordată în condițiile art.92 din Legea 24/2017. Un acționar
poate desemna o singură personă să îl reprezinte la AGOA. Cu
toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale societății în
mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va
împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o
anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să
exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în

capitalul social al societății. Împuternicirea generală sau
specială se va depune la sediul societății din Mediaș, str.M.Eminescu nr.7, jud.Sibiu, până la data de 28 martie 2021, ora 11:00,
în plic închis, cu mențiunea “Pentru Adunarea Generală A
Acționarilor Din Data De 30/31 Martie 2021” sau poate fi
trimisă și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,
însoțite de documentele de identificare valabile, până la data de
28 martie 2021, ora 11:00, la adresa juridic@alcomsib.ro menționând la subiect “Pentru Adunarea Generală A Acționarilor
Din Data DE 30/31 martie 2021”. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea
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despre aceasta în procesul-verbal al AGOA. Persoana care a
primit procura nu poate fi substituită de altă persoană. În
condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de
administrare sau conducere sau dintre angajății săi. Acționarii
pot să își desemneze și să își revoce reprezentanții prin mijloace
electronice a datelor, revocarea urmând a-și produce efectele și
a fi opozabilă societății dacă a fost recepționată de societate
până la termenul limită pentru depunerea/ transmiterea procurilor. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participarea personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat
votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului
sau acesta prezintă la AGOA o revocare scrisă a votului prin
corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care
a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este
necesar dacă acționarul sau reprezentantul său legal este
prezent la AGOA. Votul prin corespondență. Acționarii TRANSILVANIA COM SA înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA au
posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea
formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondență
pus la dispoziția acționarilor de către emitent. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în
situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl
reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la
emitent în conformitate cu art.92 alin.14 din Legea 24/2017. În
cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate
și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate ale
acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de
identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor, emisă
de Depozitarul Central SA) pot fi înaintate după cum urmează:
a)transmise către sediul societății, în Mediaș, str.M.Eminescu
nr.7, jud.Sibiu prin orice formă de curierat cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrat ca și primit la sediul societății până cel târziu la data de 28 martie 2021, ora 11:00, în plic
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De 30/31 martie
2021”, b)transmise prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, până la data de 28 martie 2021, ora 11:00, la
adresa: juridic@alcomsib.ro menționând în subiect “Pentru
Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De 30/31 martie
2021”. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților
fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor de la data de referință,
primită de la Depozitarul Central SA. În toate cazurile descrise
mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor
înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central SA,
dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoana juridică se va transmite un
Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau
orice alt document echivalent, în original sau copie conformă
cu originalul emis de către o autoritate competentă și care
atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document
echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data
publicării convocatorului AGOA. Netransmiterea procurilor
generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență
până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de
a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA.
Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care
nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la
dispoziție de către emitent nu sunt opozabile emitentului,
nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu
conțin informațiile minime cerute de prevederile legale. Documentele și materialele informative referitoare la punctele
incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator,
numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării,
precum și formularele de procură specială și formularele de vot
prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția
acționarilor începând cu data de 26 februarie 2021 la sediul
TRANSILVANIA COM SA, în Mediaș, str.M.Eminescu nr.7,
jud.Sibiu sau la pagina de internet www.redalgroup.ro. La data
convocării, capitalul social al TRANSILVANIA COM SA este
de 482.717,50 acțiuni nominative, fiecare acțiune având dreptul
la un vot. Proiectele de hotărâri propuse de acționari vor fi
adăugate pe pagina de internet www.redalgroup.ro. Informații
suplimentare se pot obține, în zilele lucratoare, la numărul de
telefon: 0269.841.268, între orele 08:00-15:00 sau la adresa de
e-mail: juridic@alcomsib.ro
l Consiliul de Administrație al RETEZAT SA, societate
înființată și funcționând în conformitate cu legislația română,
înregistrată la ORC Sibiu sub nr.J32/219/1991,
CUI:RO787311, cu sediul în Sibiu, str.J.S.Bach, nr.4, jud.Sibiu,
având capital social subscris și vărsat în cuantum de
3.394.557,50Lei (denumit în continuare Emitentul sau Societatea), în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, Legea
24/2017 și prevederile Actului Constitutiv, convoacă

www.jurnalul.ro
Adunarea Generală Ordinară A Acționarilor în data de
30.03.2021, la ora 09:00, la adresa din Sibiu, str.P-ța Tălmaciu,
nr.1-3, jud.Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.03.2021, stabilită ca dată
de referință pentru ținerea AGOA. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului
de Administrație pentru anul 2020; 2. Prezentarea, dezbaterea
și aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul
2020; 3.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului
contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2020; 4.
Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2021; 5.Aprobarea datei de 15.04.2021
că data de înregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017
privind piața de capital, ex-data: 14.04.2021; 6.Aprobarea
mandatării d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate,
executare și publicare a hotărârii adoptate. Dacă în data de
30.03.2021 (data primei convocări a Adunării Generale) nu se
întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru
ținerea AGOA, data celei de-a doua convocări este 31.03.2021,
în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi. Unul
sau mai mulți acționari reprezentând individual sau
împreună, cel puțin 5% (denumiți în continuare Inițiatori) din
capitalul social al Societății au dreptul: a)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct
să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de AGOA și b)de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a AGOA. Cererile inițiatorilor cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și
proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de
identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice,
buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice , buletin/carte de identitate a reprezentantului legal
înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul
Central SA) pot fi înaintate în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, după cum urmează: 1.Depuse la sediul societății din
Sibiu, str.J.S.Bach nr.4, jud.Sibiu în plic închis, cu mențiunea
scrisă clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală A
Acționarilor Din Data De 30/31 Martie 2021”. 2.Transmise
prin e-mail cu semnatură electronică extinsă, încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa: juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect „Pentru
Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De 30/31 Martie
2021”. Întrebări referitoare la Adunarea generală ordinară a
acționarilor. Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind
punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului
de identitate valabil al actionarului (în cazul persoanelor
fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului
legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Central SA), la sediul societății din Sibiu, str.J.S.Bach
nr.4, jud.Sibiu, până la data de 28 martie 2021, ora 09:00, în
plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală A Acționarilor Din Data DE 30/31
martie 2021”. Acționarii pot trimite întrebări și prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii
455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia
actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de
Depozitarul Central SA), până la data de 28 martie 2021, ora
09:00, la adresa: juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect
„Pentru Adunarea Generală A Acționarilor Din Data De
30/31 martie 2021”. Participarea la adunarea generală ordinară a acționarilor. Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să
participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității
acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul
de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții
legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă; fiecare acționar are dreptul de a desemna orice altă
persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru
a participa și vota în numele sau în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art.92 Legea nr.24/2017. Membrii Consiliului de Administrație nu îi pot reprezenta pe acționari sub
sancțiunea nulității hotărârii dacă fără votul acestora, nu s-ar
fi obținut majoritatea cerută. În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o
împuternicire generală sau specială acordată în condițiile
art.92 din Legea 24/2017. Un acționar poate desemna o
singură personă să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea,
dacă un acționar deține acțiuni ale societății în mai multe
conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile

deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o
anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice
să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta
în capitalul social al societății. Împuternicirea generală sau
specială se va depune la sediul societății din Sibiu, str.J.S.Bach
nr.4, jud.Sibiu până la data de 28 martie 2021, ora 09:00, în
plic închis, cu mențiunea „Pentru Adunarea Generală A
Acționarilor Din Data De 30/31 Martie 2021” sau poate fi
trimisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, până la
data de 28 martie 2021, ora 09:00, la adresa: juridic@alcomsib.
ro menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală A
Acționarilor Din Data De 30/31 martie 2021”. Copiile certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se
mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.
Persoana care a primit procura nu poate fi substituită de altă
persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o
persoană juridică, aceasta poate să-și exercite mandatul
primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din
organul de administrare sau conducere sau dintre angajații
săi. Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentanții prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmând
a-și produce efectele și a fi opozabilă societății dacă a fost
recepționată de societate până la termenul limită pentru
depunerea/transmiterea procurilor. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participarea personală la AGOA este alta
decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci
pentru valabilitatea votului sau acesta prezintă la AGOA o
revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau
reprezentantul sau legal este prezent la AGOA. Votul prin
corespondență. Acționarii RETEZAT SA înregistrați la Data
de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul
Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență prin
utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin
corespondență pus la dispoziția acționarilor de către emitent.
Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea
acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/
generală care se depune la emitent în conformitate cu art.92
alin.14 din Legea 24/2017. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate și semnate, împreună cu o
copie a actului de identitate ale acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul
persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor, emisă de Depozitarul Central
SA) pot fi înaintate după cum urmează: a)transmise către
sediul societății, în Sibiu, str.I.S.Bach nr. 4, jud.Sibiu prin orice
formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie
înregistrat ca și primit la sediul societății până cel târziu la
data de 28 martie 2021, ora 09:00, în plic închis, cu mențiunea
scrisă clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală A
Acționarilor Din Data De 30/31 martie 2021”; b)transmise
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată
conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică,
până la data de 28 martie 2021, ora 09:00, la adresa: juridic@
alcomsib.ro menționând în subiect „Pentru Adunarea Generală A Acționarilor Din Data DE 30/31 martie 2021”. În cazul
acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în
baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la
Depozitarul Central SA. În toate cazurile descrise mai sus în
care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în
lista acționarilor emisă de Depozitarul Central SA, dacă
respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele
Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice
alt document echivalent, în original sau copie conformă cu
originalul emis de către o autoritate competentă și care atestă
calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării
convocatorului AGOA. Netransmiterea procurilor generale
sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la
data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota
prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA.
Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care
nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la
dispoziție de către emitent nu sunt opozabile emitentului,
nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu
conțin informațiile minime cerute de prevederile legale. Documentele și materialele informative referitoare la punctele
incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator,
numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele
de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.02.2021 la sediul
RETEZAT SA, în Sibiu, str.I.S.Bach, nr.4, jud.Sibiu sau la
pagina de internet www.redalgroup.ro. La data convocării,

capitalul social al RETEZAT SA este 1.357.823 de acțiuni
nominative, fiecare acțiune având dreptul la un vot. Proiectele
de hotărâri propuse de acționari vor fi adăugate pe pagina de
internet www.redalgroup.ro. Informații suplimentare se pot
obține, în zilele lucrătoare, la numărul de telefon:
0269.213.230, între orele 08:00-15:00 sau la adresa de e-mail
juridic@alcomsib.ro

SELECŢIE PROIECTE
l Anunţ de Participare, Programul Național- Fondul pentru
Azil, Migrație și Integrare, Ref: FAMI/21.02: Inspectoratul
General pentru Imigrări desfăşoară o procedură de evaluare şi
selecţie a proiectelor de grant, vizând implementarea acţiunii
Operațiuni de selecție și relocare a persoanelor aflate în nevoie
de protecție internațională din cadrul Programului NaţionalFondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare. Data limită pentru
depunerea propunerilor este: 16.03.2021, ora 09:00. Perioada de
selecție și evaluare a proiectelor este: 16.03.2021, ora 10:0022.04.2021. Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma completă
se găsesc pentru consultare la Inspectoratul General pentru
Imigrări, str. Lt. col. Constantin Marinescu nr.15A, sector 5,
Bucureşti şi pe pagina de Internet, www.igi.mai.gov.ro. Pentru
informaţii detaliate şi clarificări puteţi să ne contactaţi la tel.
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.igi@mai.gov.ro. Procedura de
evaluare şi selecţie a proiectelor de grant se desfăşoară pe baza
prevederilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015 privind
evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului
naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie
şi integrare pentru perioada 2014-2020. Anunţ publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 37/24.02.2021, Partea a VI-a.

LICITAŢII
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită lichidator judiciar conform
Incheierii din data de 01.02.2021 Tribunal Prahova, dosar nr.
718/105/2021, anunţă deschiderea procedurii simplificate debitorului Stediana PRO SRL, Ploiesti, Str. Elena Doamna nr. 74,
Cam. 1, jud. Prahova, CUI 25659482, J29/999/2009. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este
07.04.2021. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 27.04.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 20.05.2021. Prima adunare a
creditorilor la data de 03.05.2021 ora 14:00.
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in
patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al licitatiei este redus cu
50 % din cel stabilit in raportul de evaluare incuviintat de
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe
data de: 02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021,
16.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 31.03.2021,
07.04.2021, orele 13:00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii suplimentare 0732405295,
0344104525.
l S.C. LUX AGRA SRL, prin lichidator judiciar Evoplan
Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
Activul NR.1: imobilului teren în suprafaţă totală de 50.510
mp, compus din urmatoarele parcele: Parcela de teren arabil situată în intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud.
Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de 8.284,00
mp, înscris în CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. Parcela
de teren arabil - situată în extravilanul com Băluşeni, jud.
Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 mp,
înscris în CF 294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431. Parcela de
teren arabil - situată în intravilanul şi extravilanul satului
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44,
suprafaţă totală de 24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren
intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan în
p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. Băluşeni, nr.
topo 246/2-555-492, cu preţul de pornire de 212.123,40 lei (
fara TVA) . Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub
sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul
Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Iaşi, În data de 04.03.2021 ora 16:00, şi se va desfăşura în
conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie de
participare la licitatie in procent de 10% din pretul de incepere
a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie,

potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, STR. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi,
până la data de 04.03.2021 ora 15:00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: Evoplan Insolv ipurl ( fosta C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109899, Fax 0232/240890
l UAT Merișani, tel.: 0248/763.201, fax: 0248/763.250, organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea terenului,
situat în localitatea Merișani, sat Crâmpotani, pct.„Dealul
Albului”, județul Argeș, în suprafață totală de 95.180mp,
compus din suprafața de 79.923mp -intravilan, categoria de
folosință neproductiv și suprafața de 15.257mp -extravilan,
categoria de folosință neproductiv, identificat cu număr cadastral 82743, înscris în Cartea Funciară nr.82743 a localității
Merișani. Data limită pentru primirea ofertelor: 24.03.2021, ora
10:00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 24.03.2021,
ora 12:00. Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei comunei
Merișani în sala de şedinţe. Preţul de pornire a licitaţiei este de
190.360Lei/an, respectiv 15.863,3Lei/lună. Închirierea se face
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin
acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini
pot fi procurate de la secretariatul Primăriei Merișani, începând
cu data publicării. Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.0248/763.201, între orele 9-14:00.
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, persoana de
contact: Primăria Comunei Biertan, Biertan, Str.1 Decembrie,
nr.19, județul Sibiu, cod poștal 557045, telefon 0269/868.359,
interior 104, fax 0269/806.676, e-mail: primariabiertan@yahoo.
com, cod fiscal 4240944. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: imobile din domeniului privat al Comunei Biertan, județul Sibiu: -imobilul situat
în comuna Biertan, sat Biertan, Str.Nicolae Bălcescu, nr.68, CF
Biertan nr.102391, top 102391-C1, bloc de locuințe P+2 cu
anexe, suprafață construcții de 1.540mp și teren în suprafață de
1.990mp; -imobil situat în comuna Biertan, sat Richiș, nr.120,
CF Biertan nr.102384 top nr.102384-C1, 102384-C2, casă
suprafață construcții de 179mp cu teren în suprafață de 302mp;
conform H.C.L.Biertan nr.35/12.11.2020, nr. 36/12.11.2020 și
temeiului legal: O.U.G.nr.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 instituției sau se poate consulta pe
site-ul: www.comunabiertan.ro, secțiunea -licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la Casieria din
cadrul Primăriei Comunei Biertan, Str. 1 Decembrie, nr. 19,
județul Sibiu. 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: 200Lei/exemplar, se achită numerar la Casieria instituției. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
24.03.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Biertan, Str. 1 Decembrie, nr.19, județul
Sibiu, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 25.03.2021, ora 10:00, Primăria Comunei
Biertan, Str.1 Decembrie, nr.19, județul Sibiu, Sala de ședință.
6.Denumirea, adresa, numarul 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 Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr. 33,
județul Sibiu, cod poștal 550188, telefon 0269/217.104, fax
0269/217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 25.02.2021.

PIERDERI
l Se declară pierdute și nule Atestat profesional și Card tahografic categoriile C, E, eliberate de ARR Dolj pe numele
Giurcan Romeo-Petru.
l Declar pierdut și nul carnetul de student și legitimația de
călătorie eliberate de către Universitatea Transilvania pe
numele Popa George Sorin.
l Pierdut certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa.
l Subsemnata Dumitru Viorica, domiciliată în orașul
Constanța, jud. Constanța, str. Ioan Borcea, nr. 44A, am
pierdut Certificat membru OAMGMAMR. Îl declar nul.

