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OFERTE SERVICIU
l Angajez muncitor ferma vaci.
0722/342798.
l SC Dutch Trading International
SRL, având CUI:24304422, cu sediul în
Oraș Mizil, Ferma de Taurine, Clădirea
C1, Biroul nr.2, Județ Prahova, angajează: Îngrijitor animale, cod COR
921201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul zootehnic. Selecția are loc
în data de 27.11.2020, ora 09:00, la
sediul societății.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare
pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti
(ICDCB Baloteşti) cu sediul în localitatea Baloteşti, şoseaua Bucureşti-Ploieşti km. 21, jud. Ilfov, anunță
scoaterea la concurs a postului contractual vacant de Asistent de Cercetare
Ştiinţifică (ACS) – 1 post. Dosarele de
înscriere se depun la sediul ICDCB
Baloteşti. Condiţiile de participare şi
alte informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul ICDCB Baloteşti,
telefon 021-3501026 sau pagina web
www.icdcb.ro.
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instituției; Proba practică în data de 28
decembrie 2020, ora 13:00, la sediul
instituției; Proba de interviu în data de
29 decembrie 2020, ora 09.00, la sediul
instituției. Data limită până la care
candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 16.12.2020, ora
12:00, la sediul instituției. Date de
contact: Secretariatul școlii, tel
0238/700.380. Denumirea postului: 0,5
post vacant contractual -muncitor calificat întreținere cu atribuții de transport elevi. Condiții specifice de
participare la concurs: -Atestat transport persoane; -Nivelul studiilor: medii/
școală profesională; -Vechime în specialitatea studiilor necesare postului:
minim 5 ani. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă în data de 28
decembrie 2020, ora 11:00, la sediul
instituției; Proba practică în data de 28
decembrie 2020, ora 14:00, la sediul
instituției; Proba de interviu în data de
29 decembrie 2020, ora 11:00, la sediul
instituției. Data limită până la care
candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 16.12.2020, ora
12:00, la sediul instituției. Date de
contact: Secretariatul școlii, tel
0238/700.380.

l Școala Gimnazială ,,Mihai
Eminescu” cu sediul în orașul Buhuși,
str.Tineretului, nr.1 bis, judeţul Bacău,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: -un
post informatician; -0,5 post secretară ,
conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
Pentru informatician: -Proba scrisă în
data de 22.12.2020, ora 09.00; -Proba
practică în data de 22.12.2020, ora
12:00; -Proba interviu în data de
22.12.2020, ora 14:00. Pentru secretar:
-Proba scrisă în data de 22.12.2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de
22.12.2020, ora 12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru informatician: -studii: superioare de specialitate; -vechime: nu este
necesară. Pentru secretar: -studii: superioare de specialitate; -vechime: 2 ani,
constituie un avantaj experienţa într-o
instituţie de învăţământ. 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 Școlii Gimnaziale ,,Mihai
Eminescu” Buhuși. Relaţii suplimentare la sediul: școlii, persoană de
contact: Căprioară Mihaela, telefon
0234/261.520, fax 0234/261.520.

l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant, conform
H.G. nr.286/2011 de îngrijitoare la
Farmacia Spitalului Municipal
Câmpulung Moldovenesc. Condiţii
specifice: -studii: școală generală; -nu se
solicită vechime în muncă. Calendar
concurs: -15.12.2020, ora 12:00 -proba
scrisă; -17.12.2020, ora 12:00 -proba
practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la Biroul
R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și vor cuprinde
urmatoarele acte: -cerere de înscriere la
concurs; -copie dupa certificatul de
naștere, căsătorie, naștere a copiilor,
buletin, diplomă de studii; -copia
carnetului de muncă, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste fișa medicală
-fișa de aptitudini medicina muncii;
-Curiculum Vitae; -recomandare de la
ultimul loc de muncă, acolo unde este
cazul; -cazier judiciar; -certificat de
integritate comportamentală, conform
legii nr.118/2019. Taxa concurs -200Lei.
Relaţii suplimentare referitoare la
tematică și bibliografie se pot obține de
la sediul unităţii sau la telefon:
0230/312.023, între orele 07:30 -16:00.
Persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Școala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi”
Vernești, cu sediul în localitatea
Vernești, strada Școlii, nr.23, județul
Buzău, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi aprobate prin H.G.286/2011 modificată și
completată de HG nr.1027/2014. Denumirea postului: 0,5 post vacant contractual -muncitor cu atribuții de fochist.
Condiții specifice de participare la
concurs: -Autorizație de fochist eliberată de ISCIR; -Nivelul studiilor:
medii/școală profesională; -Vechime în
specialitatea studiilor necesare
postului: minim 5 ani. Concursul se va
desfășura astfel: Proba scrisă în data de
28 decembrie 2020, ora 09:00, la sediul

l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform H.G.
nr.286/2011 de asistent medical debutant în cadrul Compartimentului
Dermatovenerologie -suport covid a
Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și
a ocupării funcției contractuale: -studii
-diplomă de școală postliceală sanitară
sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale sanitare prin echivalare. Nu
se solicită vechime în muncă. Calendar
concurs: -22.12.2020, ora 12:00 -proba

scrisă; -24.12.2020, ora 12:00 -proba
practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la Biroul
R.U.N.O.S. și Contencios al Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și vor cuprinde
următoarele acte: -cerere de înscriere la
concurs; -copie după certificatul de
naștere, căsătorie, naștere a copiilor,
buletin, diploma de studii; -autorizație
de liberă practică și asigurare de
răspundere civilă profesională
(malpraxis) pe anul în curs; -copia
carnetului de muncă, sau, după caz, o
adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă ; -fișa medicală -fișa de aptitudini medicina muncii; -Curiculum
Vitae; -recomandare de la ultimul loc
de muncă, acolo unde este cazul;
-cazier judiciar; -certificat de integritate
comportamentală, conform legii
nr.118/2019. Taxa concurs -200Lei.
Relaţii suplimentare referitoare la
tematică și bibliografie se pot obține de
la sediul unităţii sau la telefon:
0230/312.023, între orele 07.30-16.00.
Persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Primăria Comunei Conţeşti, cu
sediul în: sat Conţeşti, str.Primăriei,
nr.456, jud.Dâmboviţa, organizează
concurs pentru ocuparea a trei funcţii
contractuale vacante de: muncitor
necalificat,
conform
H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările
şi completările ulterioare. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 22.12.2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 24.12.2020, ora
10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: 8 clase;
-vechime: fără. 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 Conţeşti. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Conţeşti, persoană de
contact: Nistor Mariana; tel./fax
0245/241.391.
l Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, cu sediul în localitatea Leordeni,
str.Coloniei, nr.106, județul Argeș,
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant: 1
post: Infirmieră debutant în cadrul
secției pneumologie II; conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura la sediul unității, astfel: 1.
Proba scrisă, 22.12.2020, ora 10:00;
2.Interviu, 29.12.2020, ora 10:00.
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➤ plătește cu cardul

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 1.Infirmieră debutant.
Criterii la angajare: -studii: școala
generală. Vechime minimă în muncă:
-nu este cazul. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de: 14.12.2020, ora 14:00, la
sediul Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalului de Pneumoftiziologie
Leordeni, persoana de contact:
Costache Cecilia, telefon 0248/653.695,
fax 0248/653.690. E-mail: runos@
spitalleordeni.ro
l Școala Gimnazială cu Clasele
I-VIII, cu sediul în localitatea ValeaSeacă, str.Principală, judeţul Iași,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de:
Îngrijitor -1 post, fochist -1 post,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.12.2020, ora
09:00; -Proba interviu în data de
23.12.2020, ora 16:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: studii generale sau medii;
-vechime: nu se solicită. 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 Școlii Gimnaziale ValeaSeacă. Relaţii suplimentare la sediul:
Școlii Gimnaziale Valea-Seacă,
persoană de contact: Sava Toader,
telefon 0232/714.833.

CITAȚII
l Se citeaza paratul Rizvanovic Omer
in Dosar 1168/246/2020 al Judecatoriei
Ineu, reclamanta fiind Covaciu
Mariana avand obiect Exercitarea
autoritatii parintesti si stabilire domiciliu minora cu termen de judecata in
data de 15.12.2020 ora 10,07.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C,
ap.28, judeţul Tulcea, la data de
09.12.2020, ora 10:30, persoanele cu
vocaţie succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctului
Danilov Terente, decedat la data de
28.08.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, str. Slt. Gavrilov
Corneliu, nr.298A, judeţul Tulcea, în
Dosar succesoral nr.65/2020, în vederea
dezbaterii succesiunii.

GATA!
Simplu, nu?

l Se citeaza paratul Jurj AlinTraian, cu ultimul domiciliu cunoscut
in orasul Deta, str.Libertatii, nr.1,
Judetul Timis, in prezent cu domiciliul
necunoscut, in proces cu reclamanta
SC E-ON Gaz Distributie SA, avand ca
obiect cerere de valoare redusa, la
Judecatoria Deta, camera 12, interval
ora 09:00-10:00, pentru termenul din
data de 10 decembrie 2020.
l Numiții Bumbu Vasilică, Bumbu
Maria și Bumbu Mihaela, cu ultimul
domiciliu cunoscut în municipiul
Galați, strada Ionel Fernic nr. 71, bl.
V1, ap. 41, sunt chemați în data de
12.01.2021, Sala 4, ora 12:00, la Judecătoria Galați, Secția civilă, în calitate de
p â r â ț i , î n d o s a r u l c i v i l n r.
2634/233/2020, având ca obiect reziliere
contract evacuare și pretenții, reclamant fiind Municipiul Galați.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 2045/246/2020, formulata de
petentul Ker Stefan cu domiciliul in
Ineu, str. Ion Creanga, nr. 18, jud.
Arad, a solicitat inscrierea dreptului de
proprietate al petentilor pe titlu de
uzurpaciune, asupra imobilului identificat in CF. nr. 2207 Ineu, cu nr. top.
1217/b, compus din teren intravilan in
suprafata de 1439 mp., imobil asupra
cauia figureaza ca proprietar tabular
intabulat Petru Neta, urmand a se
proceda la intabularea petentului
asupra acestui imobil. Petentul sustine
ca folosesc acest imobil, asupra caruia a
exercitat o posesie pasnica, publica,
continua si nume de proprietar. In
urma acesteia sunt somati, in baza art.
130 din Decretul Lege nr. 115/1938, toti
cei interesati de indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece
in caz contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii. Prezenta
somatie se va afisa timp de o luna la
Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si
la Primaria Ineu.

DIVERSE
l Informare. Această informare este
efectuată de SC Magnum Gaz SRL, cu
sediul în localitatea Ploiești, strada
Înfrățirii, nr.5A, județul Prahova, care
intenționează să solicite la ABA Banat,
aviz de gospodărire a apelor pentru
proiectul “Desfășurarea unui program
de cercetare geologică în faza de explorare cu foraje și lucrări miniere ușoare
în perimetrul de explorare Pregheda
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Sud”, extravilan comuna Eftimie
Murgu, comuna Bănia, județul Caraș
Severin. Ca rezultat al investiției nu
vor rezulta (temporar/ permanent) ape
uzate menajere. Această solicitare de
aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului,
după data de 24.11.2020.
l SC REWE (Romania) SRL, cu
sediul în comuna Ștefăneștii de Jos, str.
Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de autorizație de mediu, în
scopul desfășurării activității: Comerț
cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun
(Supermarket) pe amplasamentul din
municipiul Galați, Strada Domnească,
nr. 191B, județul Galați. Informații
privind impactul asupra mediului al
activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic,
de luni - joi între orele 8:00-14:00 și
vineri între orele 8:00-12:00, la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Galați din municipiul Galați, Strada
Regiment 11 Siret nr.2, județul Galați.
Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la
sediul A.P.M. Galați.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu.
Denumire: UAT Nocrich. Sectoare
cadastrale: 47, 93 și 140. Oficiul de
cadastru şi publicitate imobiliară Sibiu
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.47, 93 și 140 UAT
Nocrich pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a afişării:
02.12.2020. Data de sfârşit a afişării:
30.01.2021. Adresa locului afişării
publice: Localitatea Nocrich, Strada
Principală, nr.274, judeţul Sibiu.
Repere pentru identificarea locaţiei:
Primăria Comunei Nocrich. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Nocrich de luni până joi între
orele 09:00-15:00 şi vineri între orele
09:00-12:00, şi pe pagina de internet a
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Informaţii
privind Programul naţional de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se
pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Titular Proiect Nordis Management
SRL, titular al proiectului „Scoatere
din fondul forestier a suprafeței de
teren de 4.000mp”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se
supune evaluării adecvate și nu se
supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă de către Agenția
pentru Protectia Mediului Prahova, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru
proiectul „Scoatere din fondul forestier
a suprafeței de teren de 4.000mp”,
propus a fi amplasat în Jud.Prahova,
Orașul Sinaia, str.Calea Codrului,
nr.FN, NC 24786, 24925, 24926, Tarla
18, Parcela P131/ 11b, Loturile 1/1, 1/2.
1.Proiectul deciziei de încadrare și

motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Agenția pentru Protecția Mediului
Prahova din Ploiești, Strada Ghe.Gr.
Cantacuzino, Nr.306, Jud.Prahova, în
zilele de Luni, Miercuri-Vineri, între
orele 09:00-13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://
apmph.anpm.ro/. 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 autorității competente pentru protecția
mediului. 2.Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea ce privește
conținutul raportului privind impactul
asupra mediului la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Agenția pentru Protectia Mediului
Prahova din Ploiești, în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Unitatea administrativ-teritorială
Unirea, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1,
9, 18, începând cu data de 04.12.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăria com.Unirea, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC Revolution Plus SRL, repezentata prin dl. Ster Chelba Ciprian
Daniel, cu sediul în municipiul Baia
Mare, str. Dealul Florilor nr. 14 B, jud.
Maramureș, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
acordului de mediu pentru proiectul
“Demolarea - desființare construcții
existente, construire imobil locuințe
colective, împrejmuire, racorduri și
branșamente la utilitati”, propus a fi
amplasat în municipiul Baia Mare, Str.
Victoriei nr. 13, județul Maramureș.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str.
Iza nr. 1A, în zilele de luni-joi între
orele 08:00-16:30 și vineri între orele
08:00-14:00, și la sediul beneficiarului.
Observațiile publicului se pimesc zilnic
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Maramureș.
l Județul Argeș; Comuna Negrași;
Sectoarele cadastrale : 20, 32, 44. Anunț
prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
OCPI Argeș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.20, 32, 44 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: 02.12.2020; Data de sfârșit a
afișării: 01.02.2021; Adresa locului
afișării publice: Comuna Negrași,
Judetul Argeș. Repere pentru identificarea locației: Primăria Negrași. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la Primăria
Negrași. Alte informatii pentru cei interesați: Program: luni - vineri: 09:00 16:00. 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/
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l CII Brănici Marius, lichidator judiciar, anunță că prin Sentința civilă nr.
258 din data de 18.11.2020 pronunțată
de Tribunalul Vrancea în dosarul nr.
1325/91/2020 s-a dispus deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței
față de debitoarea Trylux Trans SRL,
CUI 31542419, RC J39/314/2015, sediu
social: com. Dumbrăveni, sat Cîndești,
str. Viilor nr. 78, jud. Vrancea. Cererea
de creanță se va depune în două exemplare la Tribunalul Vrancea, sub sancțiunea decăderii, până la data de
05.01.2021. Termene limită: 08.01.2021
- afișare tabel preliminar; 20.01.2021 soluționare contestații și afișare tabel
definitiv. Relații la lichidatorul judiciar
CII Brănici Marius, tel. 0745.821.068.
l Evdanco OGC S.R.L., anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Dâmbovița:
nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul ” Schimbare
destinație hală de producție confecții
metalice în hală de producție cu mașini
unelte și spații birouri, amenajări și
compartimentări interioare, medernizare fațadă, sistematizare verticală
incintă cu amenajări accese carosabile,
alei pietonale, parcări auto și împrejmuire teren” propus a fi amplasat în
mun. Târgoviște, str. Constructorului,
nr.16, jud. Dâmbovița Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
A.P.M. Dâmbovița din Municipiul
Târgoviște, str. Calea Ialomiţei, nr. 1,
județul Dâmbovița, în zilele de luni
-vineri, între orele 9:00 - 16:00, precum
și la următoarea adresă de
internet http://apmdb.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
publicarea pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția
mediului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Truck Spare Park
SRL desemnat prin hotararea nr.5078
din data de 23.11.2020, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 21618/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin
procedură simplificată prevazută de
Legea nr. 85/2014 împotriva Truck
Spare Park SRL, cu sediul social în
Bucureşti Sectorul 2, Str. Vasile Lascăr,
Nr. 23-25, Ap. 22, CUI 26986709, nr. de
ordine în registrul comerţului
J40/5432/2010. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept de
creanţă împotriva Truck Spare Park
SRL vor formula declaraţie de creanţă
care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă,
cu referire la dosarul nr. 21618/3/2020,
în urmatoarele condiţii : a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor 07.01.2021; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
18.01.2021; c) termenul limita pentru
definitivarea tabelului creanţelor la
12.02.2021; d) data primei şedinţe a
adunarii generale a creditorilor
25.01.2021, ora 14:00; e) adunarea
generală a asociaţilor Truck Spare
Park SRL la data de 07.12.2020, ora
14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
l SC Pig Elita SRL cu sediul în sat
Gologanu, comuna Gologanu, județul
Vrancea, anunţă publicul interesat
asupra depunerii raportului privind

impactul asupra mediului și a studiului
de evaluare adecvată pentru proiectele
de investiții „Modernizare adăpost
creștere porcine, grajd C6” propus a fi
realizat în sat Gologanu, comuna Gologanu, Str. Rozelor, nr. 89, județul
Vrancea și „Construire lagună colectare dejecții porcine”, propus a fi
realizat în extravilanul comunei Gologanu, Tarla 134, Parcela 580/3, nr.
cadastral 51484, județul Vrancea.
Tipul deciziei posibile luate de A.P.M.
Vrancea poate fi emiterea acordului de
mediu sau respingerea solicitării de
emitere a acordului de mediu.Raportul
și studiul pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția
mediului din municipiul Focșani, str.
Dinicu Goloscu, nr.2 și la sediul SC Pig
Elita SRL cu sediul în sat Gologanu,
comuna Gologanu, județul Vrancea în
zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30
și vineri între orele 8:00-14:00. Documentele menționate sunt disponibile și
la următoarea adresă de internet:
http://www.anpm.ro/web/apm-vrancea/
acordul-de-mediu. Dezbaterea publică
a raportului privind impactul asupra
mediului și a studiului de evaluare
adecvată se va realiza în format electronic prin e-mail (având în vedere
instituirea stării de alertă pe teritoriul
României prin Legea nr. 55/2020).
Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii/opinii/observații
privind documentele menționate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului din Focșani, str.
Dinicu Golescu, nr.2, până la data de
08.01.2021.
l Malciu Constantin, titular al proiectului: „Construire imobil locuințe
colective P+4E+spațiu tehnic (casa
scării și lift) și împrejmuire teren”,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra
mediului, în cadru procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire imobil
locuințe colective P+4E+spațiu tehnic
(casa scării și lift) și împrejmuire
teren”, propus a fi amplasat în județul
Constanța, orașul Năvodari, zona
Mamaia Nord, str.T2, lot 1, număr
cadastral/CF117345. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția
mediului Constanța, din str.Unirii,
nr.23, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-16:00, vineri între orele 08:0014:00, precum și la următoarea adresă
de internet (http:\\anpm.ro). 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 autorității competente
pentru protecția mediului.
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.
43, 46 pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării:
23.11.2020. Data de sfârşit a afişării:
21.01.2021. Adresa locului afişării
publice: Comuna Stoeneşti, Judeţul
Argeş. Repere pentru identificarea
locaţiei: Primăria Stoeneşti. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la Primăria Stoeneşti. Alte informaţii pentru cei interesaţi: Program -luni-vineri: 09:00-16:00.
Informaţii privind Programul naţional

de cadastru şi carte funciară 2015-2023
se pot obţine pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancoi.ro/pnccf/.

l În perioada 2 noiembrie-3 decembrie, Fundația pentru Tineret a
Municipiului București, alături de
Fundația Județeană pentru Tineret
Timiș a demarat în judeţul Ilfov
proiectul de tineret „Spațiu pentru
democrație și participarea tinerilor”,
cofinanţat de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Ilfov
care pregătește România pentru
ciclul 8 al dialogului Uniunii Europene cu tinerii. Dialogul Uniunii
Europene cu tinerii este succesorul
dialogului structurat, creat în
contextul strategiei UE pentru
tineret din perioada 2010-2018.
Pentru a asigura măsurile necesare
implicării tinerilor în politicile
publice, în factorii de decizie de la
toate nivelurile, precum și în exprimarea dreptului de vot în timpul
alegerilor, la nivelul fiecărei țări din
Uniunea Europeană s-a creat un
grup național de lucru prin care se
organizează consultări cu tinerii. În
România, grupul național de lucru
pentru Dialog Structurat– GNL este
format din mai multe structuri de
tineret, care lucrează alături de
Ministerul Tineretului și Sportului
(MTS). Tematica din acest an este
Tineri pentru Europa, Europa
pentru Tineri: Spațiu pentru Democrație și Participare. Proiectul se
desfășoară simultan în 10 județe din
România, după cum urmează: Bihor,
Buzău, Bacău, Botoșani, Dâmbovița,
Timiș, Tulcea, Teleorman- implementat de către Fundația Județeană
pentru Tineret Timiș-, în Olt și Ilfovimplementat de către Fundația
Județeană pentru Tineret Olt,
respectiv Fundația de Tineret a
Municipiului București. Proiectul
este structurat în 3 mari activități:
1.Acțiuni de cercetare. În prima
etapă, tinerii documentează problemele cu care se confruntă în comunitate. Prin formatul standardizat de
documentare nu numai că vor fi
colectate informații cu privire la
cauze și efecte, ci tinerii vor propune
și soluții de remediere sau intervenție. În acest mod, contribuie activ
la soluționarea provocărilor locale,
dovezile colectate urmând a fi
prezentate factorilor de decizie
locali, pentru a demara procesul de
intervenție locală. 2.Consultări cu
tinerii față în faț. Consultarea față
în față se va desfășura sub forma
unei dezbateri, prin intermediul
căreia tinerii își vor exprima opiniile
cu privire la consultarea europeană
a Ciclului 8 și vor intra în dialog cu
reprezentanți ai autorității locale și/
sau regionale, contribuind la
aducerea unor schimbări pozitive în
politica de tineret. 3.PhotoVoice.
PhotoVoice este un instrument calitativ-participativ de a documenta
opiniile și realitatea vieții tinerilor
prin intermediul fotografiei. Această
metodă actuală poate fi ușor împărtășită pe rețelele de socializare,
făcându-se cunoscută comunității.
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În urma activității se vor colecta
minimum 10 fotografii care să
exprime problemele și provocările pe
care tinerii le întâmpină la nivel
local și/sau național. Opiniile tinerilor, care urmează să fie colectate
prin cele 3 modalități, vor fi prelucrate de către echipa de cercetători a
FITT, transformate în rezultatele
finale ale proiectului și transmise
autorităților locale, regionale și
Ministerului Tineretului și Sportului. Aceste rezultate vor face parte
din raportul național pe care
România îl va elabora pentru Ciclul
8. Informațiile astfel prelucrate vor
fi postate pe website-urile partenerilor și/sau pe platformele din social
media. Mai mult decât atât, pe tot
parcursul desfășurării proiectului,
precum și după finalizarea acestuia,
datele și rezultatele proiectului vor fi
transmise către presa locală și națională, pentru a asigura astfel
elementul de transparență, precum
și de promovare a proiectului.

ADUNĂRI GENERALE
l Obstea Moliviș aduce la cunoștiință că prin Hotărârea Adunării
Generale din 15.10.2020, cu majoritate de voturi au aprobat: raportul
Administratorului, bugetul contabil,
descărcarea de gestiune și repartizarea profitului pe anul 2019 și în
avans pe anul 2020. Președinte,
Răducă Ion.
l Consiliul de Administraţie al SC
PAN Group SA, prin Președinte
Popescu Nicolae convoacă, în conformitate cu prevederile legii 31/1990,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC PAN GROUP SA, în
data de 27 decembrie 2020, ora 10.00,
la sediul din Craiova, Bdul.Dacia,
nr.1A, jud.Dolj, România, pentru toți
acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință
11.12.2020. Dacă Adunarea Generală
Ordinară nu se va putea ține la data,
ora menționate mai sus, a doua
convocare va avea loc în data de 28
decembrie 2020, ora 10.00, la aceeași
adresă, cu aceeași ordine de zi.
Adunarea Generală Ordinară va avea
urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
revocarii dlui Popescu Dumitru,
domiciliat în Craiova, Strada Toporași, nr.29A, județul Dolj, posesor a
C I S e r i a D X , n r. 9 6 6 3 8 5 ,
CNP1770208181147, eliberată de
SPCLEP Craiova la data 30.10.2013
din funcția de administrator al Pan
Distribution SRL, societate la care
PAN GROUP SA are calitatea de
asociat majoritar. 2.Aprobarea
numirii dlui. Popescu Nicolae,
CNP1730320181147, cetățean român,
domiciliat în Loc.Craiova, str.Elena
Farago, nr.15, bl.123F, sc.1, ap.11,
identificat cu CI seria DZ, nr.108423,
eliberat de SPCLEP Craiova în data
de 02.09.2015, cu valabilitate până la
data de 20.03.2025 în calitate de
administrator al SC Pan Distribution
SRL, societate la care Pan Group SA,
are calitatea de asociat majoritar,
pentru un mandat de 4 ani de la data
numirii în funcție. 3.Aprobarea revocării și descărcarea de gestiune a
administratorului SC Pan Dynamyc
SRL, dlui Popescu Dumitru, domiciliat în Craiova, Strada Toporași,
nr.29A, județul Dolj, posesor a CI
S e r i a D X , n r. 9 6 6 3 8 5 ,
CNP1770208181147, eliberată de
SPCLEP Craiova la data 30.10.2013
din funcția de administrator, societate la care Pan Group SA are calit a t e a d e a s o c i a t m a j o r i t a r. 4 .
Aprobarea numirii dlui. Popescu
Nicolae, CNP1730320181147, cetă-

țean român, domiciliat în Loc.
Craiova, str.Elena Farago, nr.15,
bl.123F, sc.1, ap.11, identificat cu CI
seria DZ nr.108423 eliberat de
SPCLEP Craiova în data de
02.09.2015, cu valabilitate până la
data de 20.03.2025, în calitate de
administrator al SC Pan Dynamyc
SRL, societate la care Pan Group SA
are calitatea de asociat majoritar,
pentru un mandat de 4 ani de la data
numirii în funcție. 5.Aprobarea revocării și descărcarea de gestiune a
administratorului SC Secombi SA,
Popescu Dumitru, domiciliat în
Craiova, Strada Toporași, nr.29A,
județul Dolj, posesor a CI Seria DX,
nr.966385, CNP1770208181147, eliberată de SPCLEP Craiova la data
30.10.2013, societate la care Pan
Group SA are calitatea de acționar
majoritar. 6.Aprobarea numirii dlui.
P o p e s c u
N i c o l a e ,
CNP1730320181147, cetățean român,
domiciliat în Loc.Craiova, str.Elena
Farago, nr.15, bl.123F, sc.1, ap.11,
identificat cu CI seria DZ nr.108423
eliberat de SPCLEP Craiova în data
de 02.09.2015, cu valabilitate până la
data de 20.03.2025 în calitate de
administrator al SC Secombi SA
Segarcea înregistrată la ONRC Dolj
cu
n r. J 1 6 / 2 0 2 / 1 9 9 1 ,
CUI:2339861,oraș Segarcea, str.
Morii, nr. pentru un mandat de 4 ani
de la data numirii în funcție, societate la care Pan Group SA are calit a t e a d e a c ț i o n a r m a j o r i t a r.
Participarea la Adunarea Generală a
Acţionarilor. Data de referinţă este
11.12.2020. Numai acţionarii înscrişi
la această dată în Registrul Acţionarilor al Societăţii vor putea participa
şi vota în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor. Acţionarii pot participa
la Adunarea Generală Acţionarilor
fie personal, fie reprezentaţi de o altă
persoană în baza unei procuri
speciale. Acţionarii care vor participa
ei înşişi la Adunarea Generală a Acţionarilor vor atesta identitatea lor pe
baza actului de identitate. În cazul
acţionarilor care vor participa la
Adunarea Generală a Acţionarilor
prin reprezentare, dovada calităţii de
reprezentant se va face pe baza
procurii speciale emise de acţionar şi
a actului de identitate al reprezentantului. Procura specială. Începând cu
data de 11.12.2020 formularele de
procuri speciale vor putea fi ridicate
de la sediul din Craiova, Bdul.Dacia,
nr.1A. Un exemplar original al
procurii speciale va trebui să parvină
Societăţii până la data de 25.12.2020,
ora 10:00, sub sancţiunea pierderii
exerciţiului dreptului de vot în
Adunarea Generală a Acţionarilor,
conform prevederilor legale. Procura
va fi transmisă în original, pe suport
de hârtie, la sediul din Craiova, bdul.
Dacia, nr.1A, judeţul Dolj.
l Preşedintele Consiliului de Administratie al Semrom Oltenia SA, cu
sediul în Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J16/556/1998, având
CUI: RO10610146, convoacă în
conformitate cu prevederile art.117
din Legea 31/1990, ale Legii
297/2004 privind piața de capital,
ale Legii 24/2017 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor
ASF și ale Actului constitutiv,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor înscriși în evidențele
societății la data de referință
16.12.2020, pentru data de
29.12.2020, ora 09.00, la sediul societății din Craiova, str.Eugeniu
Carada, nr.7, județul Dolj, având

următoarea Ordine de zi: 1.Aprobarea vânzării activului situat în
localitatea Pielești, str.Calea București, nr.115/2, Județul Dolj, bun
imobil format din teren intravilan și
construcții în suprafață totală din
acte de 4.984mp (4.958 mp suprafață măsurată), având număr cadastral 30042, intabulat în Cartea
Funciară nr.30042 a localității
Pielești, județul Dolj, la prețul
minim de 2.700.000Lei, fără TVA.
2.Împuternicirea Consiliului de
Administrație al Semrom Oltenia
SA în vederea stabilirii modalității
de vânzare, a negocierii clauzelor
contractuale, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților în
vederea încheierii actelor necesare
pentru punerea în aplicare a punctului 1 și semnarea contractului.
3.Aprobarea datei de 29 ianuarie
2021 ca dată de înregistrare conform
art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017 și
art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul
ASF nr.5/2018; 4.Aprobarea datei de
28 ianuarie 2021 ca dată „ex data”,
așa cum este definită de prevederile
art.2 alin.2 lit.h și art.178 alin.1 din
Regulamentului ASF nr.5/2018. 5.
Desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Director General, să reprezinte și
să semneze în numele acționarilor
documentele necesare privind înregistrarea hotărârii AGEA la registrul comerțului și publicarea în
Monitorul Oficial al României. La
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor sunt îndreptățiți să
participe și să voteze acționarii
Societății înregistrați la sfârșitul
zilei de 16.12.2020, considerată dată
de referință, în Registrul Acționarilor ținut de „Depozitarul Central
SA”. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei
convocări, se convoacă o nouă
Adunare pentru data de 30.12.2020,
la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în
cadrul Adunării rămâne valabilă. La
data convocării capitalul social al
societății este de 1.116.425,60Lei
format din 11.164.256 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare
nominală de 0,10Lei, fiecare acțiune
dând dreptul la un vot în AGEA.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna,
cel puțin 5% din capitalul social are/
au: dreptul de a introduce, în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, cu condiția
ca fiecare punct sa fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; dreptul de a
prezenta, în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării,
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării generale.
Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate
vor cuprinde în mod obligatoriu, pe
fiecare pagină, mențiunea scrisă clar
cu majuscule: Pentru Adunarea
Generală Extraordinară A Acționarilor Din Data De 29/30.12.2020 și
vor fi transmise în termen de max 15
zile de la publicarea convocatorului
în Monitorul Oficial: 1.prin poșta
sau curierat, la sediul Societății din
Craiova, str.Eugeniu Carada, nr.7,
Dolj- în original; 2.prin e-mail, ca
mijloc electronic, la adresa, office@
semromoltenia.ro în format pdf.
căruia i s-au încorporat, atașat sau
asociat logic semnăturile electronice
ale acționarilor solicitanți, cu
respectarea condițiilor prevăzute de

Legea nr.455/2001. Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi
să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de
dovada calității de acționar- în
original (extras de cont emis de
Depozitarul Central cu cel mult 48
de ore anterior depunerii cererii),
precum și de documentația care
atestă identitatea reprezentantului
legal al acționarului care face
propunerea/propunerile (cu excepția
situației în care verificarea identității sau a calității persoanei semnatare reiese din certificatul atașat
semnăturii electronice utilizate sau
din alte acte depuse), conform
următoarelor reguli de identificare:
a)pentru acționarii persoane fizice
este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform
cu originalul” urmată de semnătura
olografă). În cazul acționarilor
persoane fizice fără capacitate legală
de exercițiu, actul de identitate al
persoanei fizice care are calitatea de
reprezentant legal și copie legalizată
a actului care dovedește calitatea de
reprezentant legal; b)pentru acționarii persoane juridice române:
copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu
originalul (prin menționarea
„conform cu originalul”, urmată de
semnătura olografă); calitatea de
reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de
referință. În cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor
întocmit de Depozitarul Central
pentru data de referință nu permit
identificarea reprezentantului legal
al acționarului persoană română,
identificarea poate fi făcută în baza
unui certificat constatator eliberat
de Registrul Comerțului, în original
sau copie conformă cu originalul,
emis de către o autoritate română
competentă. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant legal
trebuie să fie emis cu cel mult 3 luni
înainte de data publicării convocatorului adunării; c)pentru acționarii
persoane juridice străine: copie act
de identitate al reprezentantului
legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform
cu originalul”, urmată de semnătura
olografă); calitatea de reprezentant
va fi verificată în registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință. În
cazul în care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul Central pentru data de
referință nu permit identificarea
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică străină,
identificarea poate fi făcută pe baza
documentelor care atestă calitatea
de reprezentant legal al persoanei
juridice străine, anume document cu
rol similar certificatului constatator
emis de Registrul Comerțului
eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul
persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente
trebuie emise/eliberate cu cel mult 3
luni anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi
prezentate în original sau copie
legalizată; d)pentru acționari de
tipul organismelor fără personalitate juridică: copie act de identitate
al reprezentantului legal, certificată
conform cu originalul (prin menționarea „conform cu originalul”,
urmată de semnătura olografă);
calitatea de reprezentant va fi verificată în registrul Acționarilor
întocmit de Depozitarul Central
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pentru data de referință. În cazul în
care informațiile din Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul
Central pentru data de referință nu
permit identificarea reprezentantului legal, identificarea poate fi
făcută și pe baza documentele care
atestă calitatea de reprezentant
legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care
atestă aceasta calitate, în conformitate cu prevederile legale. În situația
în care cererea este semnată de
reprezentantul legal/un împuternicit
al acționarului, aceasta va fi însoțită
de copia actului de identitate al
reprezentantului legal/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „conform
cu originalul”, urmată de semnătura
olografă). Toate documentele
prezentate într-o limbă străină, cu
excepția documentelor de identitate
vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea
română pentru a fi recunoscute.
Acționarii își pot exercita drepturile
prevăzute de art.198 din Regulamentul ASF 5/2018 până cel mai
târziu la data ședințelor inclusiv.
Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus
sunt disponibile pe site-ul www.
semromoltenia.ro. Societatea va
formula un răspuns general pentru
întrebările cu același conținut și va fi
disponibil pe pagina de internet.
Materialele ce urmează să fie
prezentate și aprobate în cadrul
ședinței se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu 29.11.2020.
Formularele de împuternicire, buletinele de vot prin corespondență,
procedura privind exercitarea dreptului de vot și proiectul/proiectele de
hotărâri ale Adunării vor fi puse la
dispoziția acționarilor începând cu
data de 29.11.2020, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, la
sediul societății din Craiova, str.
Eugeniu Carada, nr.7, Dolj, de luni
până vineri, între orele 09.00-16.00,
respectiv pot fi consultate/descărcate
și de pe pagina de internet a societății: www.semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, în scris, copii ale
acestor documente, contra unei
sume de 0,1lei/pagina. Exercitarea
acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și
a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru
cazul exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul ASF
nr.5/2018. Acționarii înscriși în
registrul acționarilor la data de referință pot participa la Adunare și
exercita dreptul de vot personal,
prin reprezentant sau prin corespondență. Acționarii persoane fizice pot
participa la Adunare și iși pot exercita dreptul de votul prin simpla
probă a identității acestora, făcută
cu actul de identitate, prezentat în
original. Acționarii persoane juridice, entitățile fără personalitate
juridică precum și persoanele fizice
fără capacitate de exercițiu participă la Adunare și își pot exercita
deptul de vot prin reprezentanții lor
legali, în conformitate cu Regulile
de Identificare de mai sus. Reprezentarea acționarilor în Adunare se
poate face și prin alte persoane
decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală emisă
conform reglementarilor ASF. Acționarii persoane fizice, care nu au
capacitate legală, pot fi reprezentați
prin reprezentanții lor legali care, la
rândul lor, pot da împuternicire
specială întocmită în conformitate
cu prevederile reglementărilor ASF.

ANUNȚURI
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Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face printr-o împuternicire specială în format pdf.
căreia i s-a încorporat, atașat sau i
s-a asociat logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă
prin e-mail la adresa: office@semromoltenia.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține
reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie
precizată în certificatul semnăturii
electronice. Vor fi luate în considerare
doar împuternicirile depuse la sediul
Semrom Oltenia SA, precum și notificările electronice de desemnare a
reprezentanților, primite până cel
târziu 27.12.2020, ora 09:00. Acţionarii pot acorda o împuternicire
generala valabilă pentru o perioadă
care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a uneia
sau mai multor societăţi identificate
în împuternicire, inclusiv în ceea ce
priveşte acte de dispoziţie, cu
condiţia ca împuternicirea 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, înainte de
prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea,
în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Copii
certificate ale împuterniciților sunt
reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor pe
baza unei împuterniciri generale de
către o persoană care se află într-o
situaţie de conf lict de interese, în
conformitate cu prevederile din
Legea nr.24/2017. Acționarii pot vota
în cadrul Adunării și prin corespondență. Vor fi luate în considerare
doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de
27.12.2020, ora 09:00 și transmise cu
respectarea următoarelor condiții:
1.buletine de vot transmise în plic
închis ce va avea mențiunea „vot
prin corespondență” prin poștă sau
curier la sediul social din Craiova,
str.Eugeniu Carada, nr.7, Dolj, întocmite conform Procedurii privind
exercitarea dreptului de vot, cu
respectarea identificării persoanelor
conform Regulilor de identificare;
2.buletine de vot în format pdf.
căruia i s-a încorporat, atașat sau
asociat logic o semnătură electronică
cu respectarea condițiilor prevăzute
de Legea nr.455/2001 transmise prin
e-mail la adresa office@semromoltenia.ro. În cazul în care semnătură
electronică aparține reprezentantului
legal al unui acționar, această calitate
trebuie precizată în certificatul
semnăturii electronice; 3.buletine de
vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului
persoană fizică sau, după caz, a
reprezentantului legal al acționarului
persoană juridică (identificat
conform Regulilor de identificare),
certificată prin semnătura persoanei
desemnate special în acest sens de
Consiliul de Administrație al
Semrom Oltenia SA.

LICITAȚII
CII Colca Ancuța, în calitate de
administrator judiciar numit prin
Sentinței Civile nr.229 din data de
19.03.2020, pronunţată de Tribunalul
Timiş, Secţia a II-a Civilă în dosarul

nr.4625/30/2019, organizează licitație
publică cu strigare în fiecare zi de joi
a fiecărei săptămâni, începând cu
data de 03.12.2020, ora 12.00, în
Timișoara, str.Proclamația de la
Timișoara, nr.7, Birou 7, Județ Timiș,
pentru vânzarea următoarelor
bunuri: spațiul comercial situat în
Săcălaz, str.Liliacului, nr.16, jud.
Timiș, preț de pornire 95.000Lei echivalentul a 19.489Euro, Autoturism
M1, marca Peugeot, tip 407,
TM-40-BBC, preț de pornire
8.800Lei +TVA, echivalentul a
1.800Euro. Cei interesaţi vor depune
ofertele la adresa indicata mai sus
vor achita o garanție de 10% din
prețul de pornire și vor achiziționa
caietul de sarcini, toate acestea cu cel
puțin 24 de ore înainte de data licitației. Toţi cei care pretind vreun drept
asupra bunului licitat să anunţe
lichidatorul înainte de data stabilită
pentru licitaţie sub sancţiunea de a
nu mai fi ţinuţi în seamă după
această dată. Alte informaţii le puteţi
af la de la lichidator la
tel.0724.531.817.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează teren
în suprafață de 393 mp, situat în
comuna Câineni, at Robești, Județul
Vâlcea, aparţinând domeniului
privat,concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 17 din data de
17.11.2020. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se găsesc
în caietul de sarcini. Documentatia
de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei comunei Câineni iar
persoanele interesate pot achita la
caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250 XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la
caseria Primăriei comunei Câineni.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2020 ora 12:00. Data
limită de depunere a ofertelor:
15.12.2020 ora 12:00; Ședinţa publică
de deschidere a ofertelor se va desfășura în 16.12.2020, ora 11:30, în sala
de ședințe a Consiliului local
Câineni. Acţiunea în justiţie pentru
soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza
prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează teren
în suprafață de 398 mp, situat în
comuna Câineni, sat Câinenii Mici,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, şi conform
Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din
data de 17.11.2020. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica
de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ 67621070250 XXXXX
lei, cont deschis la Trezoreria Gura
Lotrului sau se poate achita cu
numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.12.2020
ora 12:00. Data limită de depunere a
ofertelor: 15.12.2020 ora 12:00;
Ședinţa publică de deschidere a ofer-
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telor se va desfășura în 16.12.2020,
ora 12:00, în sala de ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor
apărute se introduce la Secţia de
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor
Legii nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

Informații suplimentare se obțin
sediul la unității militare sau la
telefon 0239/614.288, persoane de
contact: Modoran George sau Barbu
Marian, compartimentul cazarmare.
Căi de atac: la instanța competentă,
potrivit legii, în termen de 30 zile.
Anunțul a fost publicat în Monitorul
Oficial al României, partea a VI-a,
nr.219 din 24.11.2020.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea,
CUI 2541681, telefon 0350425926,
fax 0350425926 concesionează teren
în suprafață de 1015 mp, situat în
comuna Câineni, sat Robești, Județul
Vâlcea, aparţinând domeniului
privat,concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 16 din data de
17.11.2020. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se găsesc
în caietul de sarcini. Documentatia
de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei comunei Câineni iar
persoanele interesate pot achita la
caseria unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 de lei în
contul concedentului: RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului
sau se poate achita cu numerar la
caseria Primăriei comunei Câineni.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2020 ora 12:00. Data
limită de depunere a ofertelor:
15.12.2020 ora 12:00; Ședinţa publică
de deschidere a ofertelor se va desfășura în 16.12.2020, ora 11,00, în sala
de ședințe a Consiliului local
Câineni. Acţiunea în justiţie pentru
soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în baza
prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

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: Comuna Roșiori, comuna
Roșiori, nr.217, județul Bihor, telefon/
fax 0259/462.380 /0259/462.383,
e-mail: primaria@rosiori.ro, cod
fiscal 15579483. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: imobile cu destinația de
construcții și desfășurare de activități
agrozootehnice cu teren aferent,
situate în comuna Roșiori, sat Mihai
Bravu, înscrise în C.F. nr.50314
Roșiori sub număr cadastral 50314
-teren extravilan în suprafață de
1.203mp și număr cadastral
50314-C1 construcție cu suprafață de
123mp, respectiv în C.F. nr.50315 sub
număr cadastral 50315 -teren extravilan în suprafață de 4.037mp,
număr cadastral 50315-C1
construcție cu suprafață de 138mp,
număr cadastral 50315-C2
construcție cu suprafață de 142mp,
număr cadastral 50315-C3 grajd cu
suprafață de 55mp și număr cadastral 50315-C4 grup sanitar, aflate în
proprietatea privată a Comunei
Roșiori. Închirierea se face conform
art.333,
art.335
din
O.U.G.57/03.07.2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local
n r. 4 5 / 1 6 . 0 4 . 2 0 2 0 . 3 . I n f o r m a ț i i
privind documentația de atribuire:
conform caietului de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Persoanele interesate
pot înainta o solicitare la adresa de
e-mail: primaria@rosiori.ro sau la
Registratura Primăriei Roșiori.
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: primaria@rosiori.ro sau
sediul organizatorului licitaţiei: localitatea Roșiori, nr.217, județul Bihor,
telefon 0259/462.380. 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: 10Lei prin ordin de plată în
contul TREZ0765006XXX010723
deschis la Trezoreria Oradea, titular
de cont Comuna Roșiori, cod fiscal
15579483 sau numerar depus la Casi-

l Ministerul Apărării Naționale,
prin U.M.01764 Brăila, cod fiscal
27124086, cu sediul în Brăila, Calea
C ă l ă r a ș i l o r, n r. 3 0 9 , t e l . / f a x
0239/614.288, adresă email achizitii1764@yahoo.com, cont trezorerie
RO85TREZ1515 005X XX006967
deschis la Trezoreria Brăila, legal
reprezentată de domnul locotenent-colonel Vâlcu Laurențiu,
comandantul Unității Militare 01764
Brăila și sublocotenent Mototolea
Violeta, contabil șef, organizează
licitație publică în vederea închirierii
unei părți din imobilul situat în
Brăila, Calea Călărașilor, nr.309,
compus din teren în suprafață de
15.410mp, pentru depozitarea unor
materiale și subansamble constructive. Licitația are loc în ziua de
15.12.2020, ora 11.00, la sediul
U.M.01764 Brăila din Calea Calarasilor, nr.309, Localitatea Brăila, jud.
Braila. În caz de neadjudecare, licitația se repetă în ziua de 04.01.2021,
ora 11.00, la aceeași adresă. Condițiile privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse în caietul de
sarcini, care se achiziționează de la
sediul U.M.01764, începând cu ziua
de 02.12.2020, contra sumei de 20Lei,
care se depune la caseria unității
militare. Ofertele împreună cu celelalte documente din caietul de sarcini
se depun la registratura unității militare, până la data de 15.12.2020, ora
09.00, indicate în anunțul publicitar,
într-un singur exemplar, redactate în
limba româna. Garanția de participare se exprimă în lei si se constituie
prin scrisoare de garanție bancară,
care se prezintă în original, prin virament bancar sau prin depunere în
numerar la caseria unității militare
până la data si ora depunerii ofertei.

eria Primăriei Roșiori.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.12.2020, ora 16:00.
4.Informații privind ofertele: Oferta
va fi depusă în plic. Fiecare exemplar
al ofertei trebuie să fie semnat de
către ofertant. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.12.2020, ora
09:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Roșiori,
localitatea Roșiori, nr.217, judeţul
Bihor. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 23.12.2020, ora
11:00, la sediul Primăriei Roșiori,
localitatea Roșiori, nr.217, judeţul
Bihor. 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 Bihor,
Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul
Bihor, cod poștal 410033, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 25.11.2020.

PIERDERI
l Pierdut certificat de inregistrare
societatea Azurul Calea Devenirii
SRL, 39592030, J19/398/2020 . Il
declar nul.
l Pierdut stampila in data de
03.08.2020 s-a pierdut stampila societatii SC Nicolaescu Best Service
SRL, marcata cu Costisa-Fratautii
Noi-Suceava, c.u.i.:RO40324839,
J33/2029/2018, tip pocket, diametrul
30mm. O declar nula
l Subscrisa RBC Corporate S.R.L.,
cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa
Avram Iancu nr. 8, ap. 2/3, jud. Cluj,
identificată prin CUI, 41663701,
J12/3663/2019, declar pierdut certificatul constatator ORCT Cluj nr.
119137 din 18.09.2019.
l Subsemnata, Cristina Neagu,
administrator al SC Altra BIS SRL,
s t r. C o n s t i t u ț i e i , n r. 1 , S i b i u ,
CUI:15783822, J32/1259/01.01.2003,
declar pierdute următoarele documente: Certificat de înregistrare seria
B, nr.1565264, respectiv Certificat
constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului. Le declar nule.
l Subsemnata, Cristina Neagu,
administrator al SC Arcada EXIM
SRL: str.Constituției, nr.1, Sibiu,
CUI:6584618, Nr. Ordine în Registrul
Comerțului: J32/1791/1994, declar
pierdute următoarele documente:
Certificat de înregistrare seria B,
nr.1245177, respectiv Certificat
constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului. Le declar nule.

DECESE

