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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov
organizează în data de 01.09.2020
concurs recrutare pentru Lucrător
salubrizare spaţii verzi şi Şofer
autobuz. Detalii la 0721.490.200.
l BioFresh Banat srl, avand
CUI37029707, scoate la concurs 1
post de Agircultor. Selectie de CV:
31.08.2020. Tel: 0743585836; Email:
biofresh.banat@outlook.com
l Olimp Impex SRL angajează,
pentru punctul de lucru din
Oradea, Muncitori: lăcătuși
construcții metalice și navale,
sudori, vopsitori industriali. Oferim
salar atractiv. Detalii: 0722.365.101.
S.C.Autonet Import SRL, cu sediul
în loc. Satu Mare, jud. Satu Mare,
J30/494/1996, Cod unic 8539532,
angajează Lucrător Gestionar, COR
432111. Rugăm CV la: roxana.
rotaru@bvb-recruit.ro.
l Sabrina Feri SRL, sat Arcalia,
localitatea Bistrița, Bistrița-Năsăud, angajează vânzător, cod COR
522101, din România sau din străinătate. Cerințe: minim studii medii,
vorbitor de limba engleză și turcă.
Contract pe perioadă determinată.
Salariul 1.346Lei net. Interviul
constă în evaluarea și selecția de
CV-uri care se vor depune la adresa
de email: eudochiaroman@yahoo.
com sau personal la sediul firmei,
până la data de 28.08.2020. Interviul cu persoanele selectate se va
face personal la sediul firmei sau
prin videoconferință în data de
28.08.2020, între orele 08:00-14:00.
Telefon: 0787.534.883.
l Centrul de Cercetări Tehnice,
Fundamentale și Avansate al Filialei Timișoara a Academiei
Române cu sediul în Timișoara,
bv.Mihai Viteazu, nr. 24, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003
și Ordinul Ministrului Educației
Naționale și Cercetării Științifice
nr.6129/2016, organizează în data
de 29 septembrie 2020, ora 12:00,
concurs pentru ocuparea unui post
vacant de cercetător științific gradul
I, jumătate de normă, perioadă
nedeterminată, în domeniul Inginerie civila, specialitatea
„Construcții Metalice”. Dosarele de
concurs, întocmite conform legii
319/2003 privind statutul personalului de Cercetare-Dezvoltare se
depun la Registratura Filialei Timișoara a Academiei Române din
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bv.Mihai Viteazu, nr. 24, până la
data de 25 Septembrie 2020, ora
14:00. Condițiile necesare în
vederea participării la concurs și
ocupării postului de CS I, precum și
etapele concursului sunt prezentate
pe site-ul Academiei Române
Filiala Timișoara: http://acad-tim.
tm.edu.ro/?p=67 și afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii
privind concursul se pot obține la
telefon 0256/491.816 sau
0739.947.775 sau la secretariatul
Filialei Timișoara a Academiei
Române.

CITAȚII
l Vaduva lui Popa Ioan este citata
in 10.09.2020, la Judecatoria Turda,
ora 12:00, in dosar civil
nr.7140/328/2019 pentru intabulare
drept de proprietate
l Surd Ionas este citat in
08.09.2020, la Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.4104/328/2019 pentru
succesiune si partaj
l Numiții Bălana Corneliu Ion,
Prună Emilia, Nicu Victoria, Belu
Maria, Săseanu Mariana, Rădulescu Pantelimon, Jitian Ion, Nistor
Dan, Popescu Petronela, Popescu
Mihai sunt chemați în data de 7
octombrie 2020, ora 11:30, la Judecătoria Craiova, dosar nr.12797/
215/2007.
l Grumezescu Violeta cheamă în
judecată pe Grumezescu Adrian
Robert în dosarul 4978/196/2019 al
Judecătoriei Brăila, având ca
obiect, desfacerea căsătoriei, cu
termen de judecată pe data de
16.09.2020.
l Pârâta Cristea Georgeta, domiciliată în Azuga, nr. 24, jud. Prahova,
cu reşedinţa în comuna Smârdioasa, judeţul Teleorman, este
chemată la Judecătoria Zimnicea,
dosar nr. 1262/339/2019 în data de
15.10.2020, ora 10:30, în proces cu
Cristea Floarea Ana şi alţii.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Galaţi. Se
citează SC Ely Vision Trans SRL,
CUI 25821958, cu sediul în Oltina,
jud. Constanța, în calitate de debitoare, pentru deschiderea procedurii insolvenței conform Legii
85/2014, la Tribunalul Constanţa,
Secţia a II-a civilă, în data de

21.09.2020, ora 11:00 Complet F12
în dosarul nr. 1376/118/2020.
l ANAF - DGRFP Cluj-Napoca AJFP Cluj. Debitoarea S.C. Reval
Investments S.R.L. cu sediul în
București, str. Ion Nistor, nr. 4,
Modul M13C, et. 1, sector 3, CUI
15287764, J40/13724/2012, este
citată la Tribunalul București, în
dosarul nr. 863/1285/2019, camera
E 32, Complet c8, pentru ziua de
10.09.2020, ora 10:00, în proces cu
creditoarea Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca reprezentată prin
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj, cu sediul în Cluj
Napoca, P-ța Avram Iancu, nr. 19,
jud. Cluj, pentru Fond - procedura
insolvenței - societăți cu răspundere
limitată.
l Numitul Bostan Iulian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Siliștea, Str. Brâncoveni,
Nr. 3, Bl. 2, Sc. 3, Et. 1, Ap. 9,
Județul Brăila, pe data de

10.09.2020, ora 14:00, este chemat
la completul C15-civil, la Judecătoria Brăila, în calitate de pârât în
dosarul civil nr.5338/196/2019 în
procesul având ca obiect: transformare amendă în muncă în folosul
comunității, reclamantă fiind
Comuna Siliștea.
l Dragomir Cristel , domiciliat in
Provita de Jos, nr.68, jud. Prahova,
este chemat in judecata in calitate
de parat in dos. nr. 4734/204/2017
aflat pe rolul Judecatoriei Campina
cu sediul in Campina, str. 1 Decembrie, nr. 14, jud. Prahova in ziua de
16.09.2020 ora 8:30 avand ca obiect
partaj succesoral in contradictoriu
cu Dragomir Petruta. In caz de
neprezentare judecata va avea loc
in lipsa acestuia.
l Numitul Cionca Sabin cu ultimul
domiciliu cunoscut in Loc. Becicherecu Mic Str. Dimitrie Tichindeal
nr. 16 Jud. Timis este chemat la
Judecatoria Satu Mare in ziua de
joi, 01.10.2020 ora 13:00, sala 7

comlet C1Cff in calitate de parat in
dosar civil nr.11798/296/2019 in
proces cu Cormos Cornelia in calitate de reclamanta in dosarul mai
sus mentionat care are ca obiect
succesiune.
l Dancă Angela (CNP2670415224506), domiciliată în sat
Gîrliciu, str. Speranței nr. 7, com.
Gîrliciu, jud. Constanța, este citată
în dosarul 8306/245/2018 la Judecatoria Iasi, in calitate de pârât , in
proces cu SC Asigurarea Româneasca Asirom VIG SA Bucuresti,
la data de 10 septembrie 2020,
complet 27, sala 6, orele 11:30, in
litigiul avand ca obiect “imbogatire
fara justa cauza”.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul
nr.7266/55/2020 cu termen de judecată la data de 17.09.2020, ora
10:00, prin care petentul Pantea
Teodor solicită dobândirea prin
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uzucapiune a dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 2.04ha,
teren extravilan, înscris în CF
nr.307895, Curtici, cu nr.top
307895, proprietate tabulară a
defunctei Pantea Ioana, decedată
la data de 07.03.1997. Persoanele
interesate pot face opoziţie la
numărul de dosar indicat mai sus
în termen de o lună de la data
publicării prezentei somaţii.

DIVERSE
l Caut Dragnea Ana, fostă
Ciurlie. Sunați la: 0732.901.030
(București), 0722.635.906 (Topoloveni).
l Comuna Ucea, cu sediul in jud.
Brasov, com. Ucea, sat Ucea de
Jos, str. Principala nr. 78, anunta
publicul interesat asupra deciziei
etapei de incadrare emisa de
A.P.M.Brasov pentru planul- Actualizare Planului Urbanistic
General- Comuna Ucea, Judetul
Brasov, comuna Ucea, satele Ucea
de Jos, Ucea de Sus, Ucea de
Sus-Catun Sumerna, Corbi, Feldioara, planul necesita evaluare de
mediu si evaluare adecvata,
urmand a fi supus procedurii de
adoptare cu aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza luarii
deciziei etapei de incadrare poate fi
consultata in zilele de luni-joi intre
orele 8:00-16:00 si vineri intre orele
8:00-14:00 la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Brasov, str.
Politehnicii nr. 3, municipiul
Brasov sau pe site-ul A.P.M.Brasov
http://apmbv.anpm.ro. Observatiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectiei
Mediului Brasov, str. Politehnicii
nr. 3, municipiul Brasov (Fax:
0268.419.013, e-mail office@
ampbv.anpm.ro), in termen de 10
zile calendaristice de la data publicarii in mass-media
l Pîrlea Laurenţiu Cristian, titular
al planului urbanistic zonal pentru:
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal
- Introducere În Intravilan (Trup
Izolat) Pentru Parcelare (Locuire
Şi Dotări Aferente)”, amplasat în
jud. Constanţa, com. Corbu, sat
Corbu, extravilan, sola 117, parcela
A610/19, lot 4, anunţă publicul
interesat că, în urma parcurgerii
etapei de încadrare din şedinţa
CSC din data de 22.07.2020, s-a
luat decizia supunerii procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Publicul poate formula comentarii

privind decizia etapei de încadrare
pe care le transmite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Constanţa, str. Unirii, nr. 23. tel/
fax 0241/ 546696, în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anunţului.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii simplificate
a insolventei in dosarul nr.
3679/105/2020 Tribunal Prahova,
conform incheierii din 20.08.2020
privind pe SC Casa Auto Mecca
SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 05.10.2020,
întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 15.10.2020, întocmirea
tabelului definitiv 09.11.2020,
prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 20.11.2020, orele
12:00 la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l SC Concept Trade Consulting
SRL, proprietar al terenului situat
în comuna Glina, satul Cățelu,
tarlaua 10/1, parcela 37, nr.cadastral 55756, în suprafata de
4.803,00mp, titulari ai -PUZ
Ansamblu hale depozitare, birouri
si utilități, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit, urmând
ca planul/programul propus să fie
supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ( t e l .
021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440), în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului.
l SC Nedex Grup SRL, titular al
proiectului “Amplasare sală de
evenimente, piscină, amenajare
incintă, împrejmuire și branșare la
utilități publice”, propus a fi
amplasat în comuna Dumbrăvița,
str.Ludwig van Beethoven, CF
nr.412755, jud. Timiș, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Amplasare sală de evenimente,
piscine, amenajare incintă, împrejmuire și branșare la utilități
publice”, propus a fi amplasat în
comuna Dumbrăvița, str.Ludwig
van Beethoven, CF nr.412755, jud.
Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-

tează pot fi consultate la sediul
Agenției Pentru Protecția Mediului
Timiș din Timișoara, Bd. Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de
luni-joi, între orele 08:00-16:30 și
vineri, între orele 08:00-14:00,
precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmtm.anpm.ro/Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului
Timiș.
l Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu: Titularul proiectului
EMAN Tobogane S.R.L. anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Constr.
spălătorie auto”, propus a fi
amplasat în adresa proiectului
Oraş Bragadiru, str. Speranţei 58,
Ilfov. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru
protecţia mediului din Bucureşti,
Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, în
zilele de luni- vineri, între orele
9:00-13:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov.

ÎNCHIRIERI
l SC Hidroconstructia SA- ofera
spre inchiriere urmatoarele obiective: Pensiunea “2 Brazi” - situata in
comuna Voineasa- jud. Valcea, str.
Capra Foii; Statie distributie carburanti- situata in comuna Voineasa-jud. Valcea, str. Capra Foii; Popas
turistic Gura Lotrului - situat in
Brezoi- Gura Lotrului, jud. Valcea
Agentii economici sau persoanele
fizice interesate pot transmite oferte
concrete pe e-mail: valcea@hidroconstructia.com comercial.valcea@
hidroconstructia.com; fax:
0250747183. Persoane de contact:
Stanca Ion Cristian tel. 0753085743;
Borcea Angela tel. 0749285194

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Niculai Bezerghianu, în calitate de Administrator unic al Robinson Turism
S.A., societate pe acţiuni, cu sediul
social în Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7,
camera C9, înregistrată la Regist r u l C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/805/2010, CUI 1127941, în

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
temeiul dispoziţiilor art.117 din
Legea nr. 31/1990 republicată,
completată şi modificată, convoacă
în ziua de 28.09.2020, ora 10:00, la
adresa din Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, sala
de şedinţe, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor la adresa
din Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de
şedinţe, pentru toţi acţionarii
Robinson Turism S.A. înscrişi în
registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 01.09.2020 (data de referinţă), cu ordinea de zi mai jos
menţionată: Ordinea de Zi a
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1. Prelungirea
mandatului administratorului unic
al Societăţii, dl. Niculai Bezerghianu, până la data de 30.09.2024.
2. Împuternicirea Administratorului unic al Societăţii, dl. Niculai
Bezerghianu, să aducă la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. şi să îndeplinească toate formalităţile
necesare pentru efectuarea înregistrărilor privind hotărârea A.G.O.A.
în Registrul Comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial
al României, putând sub-delega
aceste competenţe către terţe
persoane. *** Materialele vor
putea fi consultate de catre acţionari la sediul societăţii, conform
legii. Acţionarii pot participa şi
vota în adunarea generală a acţionarilor, personal sau prin reprezentant (împuternicit), în baza unei
împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare; acţionarii care
nu au capacitate de exerciţiu
precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentaţi/ reprezentate prin
reprezentanţii lor legali, care, la
rândul lor, pot da altor persoane
împuternicire pentru respectiva
adunare generală. Procurile
speciale se vor prezenta, în original,
la sediul societăţii cu cel puţin 48
de ore înainte de data stabilită
pentru ţinerea adunării sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Acţionarii care deţin, individual
sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare; cererile vor fi transmise,
în scris, Societăţii în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
convocării. Dacă nu se vor îndeplini condiţiile necesare pentru
validitatea deliberărilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
la prima convocare, se convoacă o

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
a doua şedinţă a acesteia în data de
29.09.2020 cu menţinerea locului, a
orei, a ordinii de zi şi a datei de
referinţă. Administrator unic,
Niculai Bezerghianu.
l Societatea “Convest” S.A, cu
sediul social în Bucuresti, str. Valea
Cascadelor nr.3-5, sect.6, înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr.
J40/1645/1991, cod unic de înregistrare RO 3155611, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie
dl. Petris Mircea, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de
28.09.2020 ora 10:00, la sediul
societăţii din Bucureşti, str. Valea
Cascadelor nr. 3-5, sect.6, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 25.09.2020 şi care au dreptul
de a participa şi a vota în cadrul
adunării generale extraordinare. În
cazul în care nu sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de Legea
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se reprogramează
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor pentru data de
29.09.2020 ora 10:00, la sediul
societăţii mai sus rubricat. Ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor va fi următoarea: 1. Aprobarea mutării
sediului social din București, str.
V.Cascadelor nr.3-5, sect.6, în
București, Calea Moșilor nr. 288,
bl. 32, sc. 2, et. 1, ap. 42, sect. 2. 2.
Prezentarea şi aprobarea modificării art.3 al actului constitutiv al
societăţii şi depunerea acestuia
spre înregistrare la O.R.C. Bucureşti. Conţinutul art.3 va fi următorul: Art.3 Sediul societăţii. Sediul
societăţii este în România, Bucureşti, Calea Moșilor nr. 288, bl. 32,
sc. 2, et. 1, ap. 42, sect. 2. Sediul
social al societăţii va putea fi
schimbat la o altă adresă din mun.
Bucureşti, sau în altă localitate din
România, potrivit legii. Societatea
poate să înfiinţeze sucursale, filiale,
reprezentanţe sau alte unităţi fără
personalitate juridică, cu înscrierea
acestora la Registrul Comerţului şi
îndeplinirea formalităţilor legale
de publicitate în Monitorul Oficial.
3. Împuternicirea dlui. Petriş
Mircea să semneze în numele acţionarilor hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi să
îndeplinească oricare şi toate
formalităţile impuse de lege în
vederea obţinerii aprobării autorităţilor competente, a înregistrării
hotărârilor adoptate la O.R.C., a
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executării şi a asigurării opozabilităţii acestora faţă de terţi. Dl. Petriş
Mircea are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menţionat mai
sus altor persoane. Persoanele care
au calitatea de acţionar la data de
referinţă, respectiv data de
25.09.2020 pot exercita dreptul de a
participa la Adunarea Generală
Extraordinară, precum şi dreptul
de vot personal sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurată şi prin alte persoane decât
acţionarii în baza unei procuri
speciale, care se vor depune la
sediul societăţii până la data de
25.09.2020 inclusiv, ora 9. Documentele şi materialele informative
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare, vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii
din Bucureşti, str. Valea Cascadelor
nr. 3-5, sect.6. Preşedinte Consiliu
de Administraţie, Mircea Petris.
l Convocator. Conform Deciziei
din data de 24 august 2020 Consiliul de Administratie al Societatii
Prodvinalco S.A. cu sediul in
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.
2-4, Judetul Cluj, inmatriculată la
Registrul Comertului Cluj sub nr.
J12/68/1991, Cod unic de inregistrare RO 199222, Capital social:
3.149.503,4 lei (in continuare “Societatea”), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
(A.G.O.A) pentru data de 1 octombrie 2020 ora 14:00, pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfirsitul zilei de 14
septembrie 2020, consideratã datã
de referintã. A.G.O.A. se va desfasura la sediul social al Prodvinalco
SA. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va
desfasura in data de 2 octombrie
2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu
aceeasi ordine de zi. Ordine de zi:
1.Numirea auditorului financiar si
stabilirea duratei contractului de
audit. 2.Numirea auditorului intern
si stabilirea duratei contractului de
audit intern. 3.Mandatarea Presedintelui /Presedintelui Executiv al
Consiliului de Administratie pentru
a semna hotararile adoptate,
contractele de audit si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu Oficiul
Registrului Comertului, Monitorul
Oficial, A.S.F. si B.V.B. La A.G.O.A
au dreptul sa participe si sa voteze
actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 14
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septembrie 2020. Doar persoanele
care sunt actionari la aceasta data
au dreptul de a participa si de a
vota in cadrul A.G.O.A. Pentru
participarea la A.G.O.A, actionarii
trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane
juridice sau a entitătilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată in baza
listei actionarilor de la data de
referintă, primită de la Depozitarul
Central. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal
intocmite intr-o limba străină, alta
decit limba engleză, vor fi insotite
de o traducere realizată de un
traducător autorizat in limba
romină sau in limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de
reprezentant legal al actionarului
nu este obligatorie. Aceste prevederi
se aplică si pentru dovedirea calitătii de actionar /reprezentant legal
al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a A.G.O.A. sau care adresează
intrebări emitentului privind
puncte de pe ordinea de zi a
A.G.O.A. Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate
face si prin alte persoane decat
actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform
formularului pus la dispozitie pe
site-ul www.prodvinalco.ro, sau a
unei imputerniciri generale, cu
respectarea prevederilor art.92 alin.
10-13 din Legea nr.24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si art. 200 din
Reg. ASF 5/2018 privind privind
emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata. Imputernicirea generală este imputernicirea
acordată pentru reprezentarea in
una sau mai multe adunări generale ale actionarilor a uneia sau mai
multor societăti identificate in
imputernicire, care nu contine
instructiuni specifice de vot din
partea actionarului. Imputernicirea
generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii
nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe
baza unei imputerniciri generale de
către o persoană care se află intr-o
situatie de conflict de interese, astfel
cum au fost mentionate la art.92,
alin.15 lit. a-d din Legea 24/2017.
Imputernicirea generală dată de un
actionar in calitate de client unui
intermediar, sau unui avocat, va fi
acceptata de Prodvinalco SA fără a

solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii
prevederilor art. 205 din Reg. ASF
nr. 5/2018. Inainte de prima lor
utilizare, imputernicirile generale se
depun la sediul Prodvinalco SA cu
48 de ore inainte de adunarea generală in copie, cuprinzind mentiunea
conformitătii cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Imputernicirea specială poate fi acordată
oricărei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea
actionarului emitent. Imputernicirea specială va fi intocmită in 3
exemplare. Un exemplar se remite
imputernicitului pentru dovada
calitatii in A.G.O.A, un exemplar
ramane la actionar, iar un exemplar
va fi transmis in original catre
Prodvinalco SA. Un actionar poate
desemna prin imputernicire unul
sau mai multi reprezentanti supleanti care să ii asigure reprezentarea
in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul.
In cazul in care prin imputernicire
sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si
ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Conform art.208 din
Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii
indreptatiti sa participe la sedinta
adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara
a mai fi necesara prezenta fizica a
acestora. Votul prin corespondentă
poate fi exprimat de către un reprezentant numai in situatia in care
acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezintă o imputernicire. Formularele de vot prin
corespondenta si imputernicirile
speciale trebuie sa fie insotite de
documentele care atesta calitatea de
actionar mai sus mentionate si un
specimen de semnatura legalizat/
certificat de un notar public sau de
un organism cu competente de
legalizare/certificare a semnaturii
sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii.
Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se
transmit la sediul Prodvinalco SA,
sau e-mail actionari@prodvinalco.
ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001
privind semnatura electronica, cel
tarziu pana la data 29 septembrie
2020. Oricare ar fi modalitatea de
comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina
in clar mentiunea “imputernicere

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

pentru A.G.O.A” sau „formular de
vot prin corespondenta pentru
A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi
pot modifica optiunea initiala de
vot sau mijlocul de exprimare a
votului, fiind considerat valabil
ultimul vot exprimat si inregistrat
pana in data de 29 septembrie 2020.
Unul sau mai multi actionari,
reprezentind individual sau
impreună, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu conditia ca
fiecare punct să fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărire
propus spre adoptare A.G.O.A,
precum si dreptul de a prezenta
proiecte de hotărire pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste
drepturi pot fi exercitate in termen
de 15 zile de la data publicarii
convocarii. Fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi
cel tarziu pana la data de 17
septembrie 2020. Societatea va
raspunde intrebarilor cel tarziu in
cadrul sedintei adunarii generale a
actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă
informatia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societătii, in format intrebare-răspuns.
Propunerile /solicitarile pot fi transmise in original la sediul Prodvinalco SA, impreuna cu
documentele care atesta calitatea de
actionar, cu mentiunea pe plic
“pentru A.G.O.A.” sau trimise prin
e-mail cu semnatura electronica
incorporata conform Legii
455/2001, la adresa actionari@prodvinalco.ro. Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor
publice romane in legatura cu
prevenirea/limitarea raspandirii
Covid-19, Prodvinalco SA recomanda actionarilor sai ca in masura
posibilului: sa acceseze materialele
informative pentru AGOA, in
format electronic, disponibile pe
website-ul societatii, mai degraba
decat in format fizic la Registratura; sa voteze prin corespondenta,
prin utilizarea buletinului de vot
prin corespondenta; sa utilizeze, ca
mijloace de comunicare, e-mailul cu
semnatura electronica extinsa
incorporata, mai degraba decat
transmiterea prin posta sau prin
curier la Registratura atunci cand
trimit (i) propuneri cu privire la
adaugarea de noi puncte pe ordinea
de zi a A.G.O.A., (ii) proiecte de
hotarare, (iii) intrebari scrise inainte

GATA!
Simplu, nu?

de A.G.O.A, (iv) procurile pentru
reprezentarea in A.G.O.A sau (v)
buletinele de vot pentru votul prin
corespondenta. De asemenea,
PRODVINALCO SA aduce la
cunostinta actionarilor ca Societatea va aplica restrictiile in vigoare
la data desfasurarii adunarii generale a actionarilor, cu privire la
limitarea numarului de participanti
la evenimente desfasurate in spatii
inchise, in functie de deciziile
exprese adoptate de autoritati. Societatea avertizeaza actionarii ca
participarea la evenimente/intruniri
publice desfasurate in spatii inchise,
in conditiile impuse de autoritati la
acel moment, expune participantii
la o posibila contaminare cu coronavirusul Sar-CoV-2, iar Societatea
Prodvinalco SA si/sau conducerea
Societatii nu vor putea fi tinute
raspunzatoare pentru un astfel de
risc. Materialele informative
aferente punctelor inscrise pe
ordinea de zi, imputernicirea
speciala/formularul de vot prin
corespondenta se pot obtine de la
sediul Prodvinalco SA, incepand cu
data de 26 august 2020 in fiecare zi
lucratoare, intre orele 08:30-15:00
sau de pe site-ul www.prodvinalco.
ro. Informatii suplimentare la
telefon: 0728.853.315. Presedinte
Executiv AL C.A. -Todea Mircea
Dorin

LICITAȚII
l Hidroconstructia SA UCM Argeș
organizeaza licitatie de vanzare
mijloace fixe si deseu fier in
11.09.2020, ora 11:00. Informatii
0248635500, arges@hidroconstructia.com
l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139,
cod fiscal 4652660, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Alexandria
nr. 231/29.07.2020, organizează
licitaţie publică pentru vânzarea
unui teren în suprafaţă de 78,00
mp, aparţinând domeniului privat
de interes local al municipiului
Alexandria, cu numarul cadastral
31337, situat în strada Negru Vodă,
zona Bloc J135. Licitaţia va avea
loc în data de 22.09.2020 ora 10:00
la sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str.Dunării, nr.139.
Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat.
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Împotriva licitaţiei se poate face
contestaţie în condiţiile Legii
554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public
şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon
0247317732, int.32. Clarificările
privind licitaţia se pot obţine
maxim până la data de 16.09.2020.
l C.I.I Tudor Geanina, administrator judiciar provizoriu al debitoarei Pro Lexis SRL, conform
Sentintei nr. 402/10.08.2020,
pronuntata de Tribunalul Prahova,
sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal, in dosarul
nr. 3157/105/2020, in temeiul art.
71 din Legea 85/2014 notifica
deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitorului
PRO LEXIS SRL, avand
29/1957/2018, CUI 32344371,
sediul social in Campina, Calea
Doftanei, nr. 35A, jud. Prahova.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este
23.09.2020. Termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea tabelului preliminar al creantelor in
BPI este 13.10.2020. Termenul
limita pentru definitivarea tabelului creantelor este 04.11.2020.
Prima adunare a creditorilor va
avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, Aleea
Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13,
jud.Prahova, in data de 19.10.2020,
ordinea de zi urmand a fi anuntata
prin convocator, ulterior.
l Debitorul SC Magnus Trust SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietate imobiliara - teren situat in
intravilanul Comunei Cornu, sat
Cornu de Jos, Str. Misleanu , punct
“ Tarina”, Tarlaua 38, parcela 3139,
jud. Prahova. Acesta se compune
din teren in suprafata de 1.331mp
si din doua alte terenuri ce au rol de
drum de acces, unul in cota indiviza de 50mp dintr-o parcela de
126mp si celalalt in cota indiviza de
½ din ½ din 1/3 dintr-un teren in
suprafata de 345 mp. Pretul de
pornire este de 19.737 euro. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.000 lei
+TVA. 2. Bunuri mobile - (mijloace
fixe). Pretul de pornire este pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare,

pentru fiecare bun in parte (platibil
in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). Pentru bunurile
mobile (mijloace fixe), pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire pana la 2.000 lei
inclusiv; -500 lei +TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 2.000 lei si
10.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire peste 10.000 lei.
Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va aplica regimul de TVA
conform dispozitiilor Codului
Fiscal. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata la data de 16.09.2020 ora
15:00 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 23.09.2020,
30.09.2020, 07.10.2020, 14.10.2020,
21.10.2020, 28.10.2020 si 04.11.2020
ora 15:30 la acelasi prêt de pornire.
Participarea la licitatie este conditionata de: - consemnarea in contul
nr. RO60BREL0002001896470100
deschis la Libra Internet Bank
Sucursala Colentina pe seama debitoarei SC Magnus Trust RL cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie,
a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea
cel tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului de sarcini.- Pretul
caietelor de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING
BANK - Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Anunţ De Concesionare Terenuri: 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 Răteşti, comuna
Răteşti, str. Principală nr. 26,
Răteşti, judeţul Argeş, telefon
0248/664066, fax 0248/664066,
email primariaratesti@yahoo.com.
2. Informații generale privind

obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Teren curţi-construcţii în suprafaţă de 608 mp, aparţinând domeniului public al localităţii,
urmează a fi concesionat in baza
O.U.G. nr. 57/2019 şi a prevederilor Hotărârii Consiliului Local
nr. 28/13.08.2020; Teren intravilan
cu suprafata de 835 mp, aparţinând domeniului public al localităţii, urmează a fi concesionat in
baza O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ şi a prevederilor Hotărârii Consiliului Local
nr. 30/13.08.2020.; Teren intravilan
cu suprafata de 1791 mp, aparţinând domeniului public al localităţii, urmează a fi concesionat in
baza O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ şi a prevederilor Hotărârii Consiliului Local
nr. 29/13.08.2020. Toate terenurile
sunt situate în județul Argeș,
Comuna Rătești, sat Furduești. 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: În baza unei cereri scrise
de la sediul Primăriei Rătești, luni
- vineri, orele 08:00 – 12:00. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretariatul
Primăriei Rătești,comuna Rătești,
județul Argeș, DJ 702 G, nr. 26,
sat Tigveni. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 25 lei/
exemplar ce se vor achita la casieria Primăriei Rătești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08/09/2020, ora
09:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 16/09/2020, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Secretariatul Primăriei
Rătești, Comuna Rătești, sat
Tigveni, nr.26,DJ 702 G. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar 5. Data şi locul la care se
vor desfăşura sedinţele publice de
deschidere a ofertelor: 16/09/2020,
orele: 12:30, 13:30 şi respectiv
14:30, la sediul Primăriei Rătești,
Comuna Rătești, sat Tigveni nr.
26, DJ 702 G. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Argeș, Bulevardul I.C.Brătianu,
nr. 7, Pitești Tel: (0248) - 216
599;Fax: (0248) – 212 410; E-mail:
tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 25/08/2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Comunei Corbeni, comuna
Corbeni, sat Corbeni, str. Principală, nr. 6, județul Argeș, telefon/
fax 0248/730.236, e-mail: primaria_
corbeni@yahoo.com, cod fiscal
4122051. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Teren în suprafață
de 555mp și construcții aferente
(spațiul în suprafață de 168mp și
fosă septică în suprafață de 7mp),
af late în domeniul public al
comunei Corbeni, nr.cadastral
82206, situate în comuna Corbeni,
sat Oeștii Ungureni, punctul
„Școala Generală Cantacuzino”,
județul Argeș. Închirierea se face
conform art.333, art.335 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 şi a Hotărârii
Consiliului Local Corbeni
nr.18/30.06.2020. 3. Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la solicitarea
în scris, în acest sens, către Primăria
Comunei Corbeni. 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 Monitorizare și Gestionare Proceduri
Administrative, din cadrul Primăriei Comunei Corbeni, comuna
Corbeni, sat Corbeni, str. Principală, nr. 6, județul Argeș. 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: 08.09.2020, ora 14:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofer-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
telor: 16.09.2020, ora 14:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Corbeni, sat Corbeni,
str. Principală, nr. 6, județul Argeș.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar original. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
17.09.2020, ora 10:00, Primăria
Corbeni, sat Corbeni, str. Principală, nr. 6, județul Argeș. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș,
Piteşti, B-dul I.C.Brătianu, nr. 7,
judeţul Argeș, telefon 0248/216.599,
fax 0248/223.290, e-mail: tr-arges@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
25.08.2020.

PIERDERI
l Gertrude Alex SRL,
J05/1617/2006, CUI 18924640,
declară piedut și nul Certificat de
Înmatriculare.
l Pierdut card de identitate de
avocat, pe numele Nica D. Dinu,
Baroul București, str. H.Oberth, nr.
71, ap. 1, sector 1. Îl declar nul.
l Pierdut plăcuţă de identificare
auto autorizaţie taxi cu nr. 7472
emisă de Primăria Municipiului
Bucureşti pentru SC Anna Best
Taxi SRL. O declar nulă.
l Pierdut Certificat de Înregistrare
cu seria B3816052 emis la
13.02.2019 de ORC Timiș al
Codifun Smart Education SRL,
J35/964/2019, CUI:40630897, cu
sediul în Peciu Nou, nr. 273, C23,
ap.2B, jud.Timiș. Îl declarăm nul.
l Mecanismo Group SRL,
CUI:36011736, J35/1315/2016,
sediul în Timişoara, Strada Lt.
Ovidiu Balea, Nr. 1, cam. 10, Timiş,
declar pierdut Certificat de înregistrare seria B3297011 emis la
26.04.2016 emis de ORC Timiș. Îl
declar nul.
l Asociația Județeană de Hochei
pe Gheață Harghita, cu sediul: Str.
Eroilor 7, Miercurea Ciuc, jud.
Harghita, anunță pierderea originalul Certificat de Identitate Sportivă cu numărul de identificare din
registrul sportiv HR/B/00001/2002.

