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OFERTE SERVICIU
l Sc Chistoltrans Srl Din Vaslui Anga-
jeaza Soferi Profesionisti Cunoscatori 
De Limba Rusa Si Experienta Pe 
Trasee Rusia -Turcia . Selectia Are Loc 
La Sediul Firmei In Data De 5 Decem-
brie.Relatii La Telefon 0749828410 

l S.C. Concret Beton S.R.L. Zărneşti 
angajează: -maşinist la maşini pentru 
terasamente -5 posturi; -muncitor 
necalificat la întreţinerea de drumuri, 
şosele, poduri, baraje -7 posturi . 
Oferim salariu motivant! Telefon: 
0368/460066. 

l S.C.D.V.V. Iaşi organizează concurs 
pentru ocuparea postului de expert 
achiziții publice, în data de 10.12.2020, 
la ora 10:00. Dosarele de concurs vor fi 
depuse până cel târziu la data de 
04.12.2020, la sediul unității, Compar-
timentul Resurse Umane. Condiții de 
participare: -Studii superioare; Experi-
ență în domeniu minim 2 ani. Probe de 
concurs: -Lucrare scrisă în data de 
10.12.2020, la ora 10:00; -Interviu în 
data de 11.12.2020, la ora 10:00. Tema-
tica şi bibliografia sunt afişate pe 
site-ul unității.

l CONPET S.A. Anunţ. Conpet S.A. 
Ploieşti scoate la concurs un post 
vacant de şef manevră COR 831203 
pentru Sector Marghita - Rampa 
încărcare ţiţei + gazolină Marghita 
(jud. Bihor) - încheierea contractului 
individual de muncă urmând să se 
facă pe durată nedeterminată. Cerinţe: 
- studii de bază: medii; - pregătire de 
specialitate: certificat calificare „şef 
manevră” sau o categorie CF asimilată 
(şef tren, impiegat de mişcare); - auto-
rizare valabilă ca „şef manevră”; - 
avize medicale şi psihologice „apt şef 
manevră” valabile - eliberate de Poli-
clinica CF. Persoanele interesate sunt 
informate asupra faptului că perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs, stabilită inițial până la data 
de 25.11.2020 se prelungeşte până la 
data de 14.12.2020, inclusiv. Persoa-
nele interesate sunt rugate să depună 
la secretariatul societăţii din munici-
piul Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1-3 sau 
la adresa de e-mail: cariere@conpet.ro, 
până la data de 14.12.2020: cererea de 
participare la concurs, CV-ul şi docu-
mentele de studii, calificare şi autori-
zare, precum şi avizul medical şi 
psihologic care să ateste îndeplinirea 
condițiilor şi cerințelor de ocupare ale 
postului vacant. Tematica de concurs 
şi/sau alte informaţii privind desfăşu-
rarea concursului vor fi afişate ulterior 
pe site-ul www.conpet.ro secţiunea 
«cariere». Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0244/401360, interi-
oare: 2412, 2589, 2594 şi 2626 şi la 
adresa de e-mail: cariere@conpet.ro.

l CONPET S.A. Anunţ. Conpet S.A. 
Ploieşti scoate la concurs un post 
vacant de şef manevră (COR 831203) 
pentru Sector Biled - Pecica - Rampa 
automatizată de încărcare ţiţei Biled 
(jud. Timiş) - încheierea contractului 
individual de muncă urmând să se 
facă pe durată nedeterminată. Cerinţe: 
- studii de bază: medii; - pregătire de 

specialitate: certificat calificare „şef 
manevră” sau o categorie CF asimilată 
(şef tren, impiegat de mişcare); - auto-
rizare valabilă ca „şef manevră”; - 
avize medicale şi psihologice „apt şef 
manevră” valabile - eliberate de Poli-
clinica CF. Persoanele interesate sunt 
informate asupra faptului că perioada 
de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs, stabilită inițial până la data 
de 25.11.2020 se prelungeşte până la 
data de 14.12.2020, inclusiv. Persoa-
nele interesate sunt rugate să depună 
la secretariatul societăţii din munici-
piul Ploieşti, str. Anul 1848 nr. 1-3 sau 
la adresa de e-mail: cariere@conpet.ro, 
până la data de 14.12.2020: cererea de 
participare la concurs, CV-ul şi docu-
mentele de studii, calificare şi autori-
zare, precum şi avizul medical şi 
psihologic care să ateste îndeplinirea 
condițiilor şi cerințelor de ocupare ale 
postului vacant. Tematica de concurs 
şi/sau alte informaţii privind desfăşu-
rarea concursului vor fi afişate ulterior 
pe site-ul www.conpet.ro secţiunea 
«cariere». Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0244/401360, interi-
oare: 2412, 2589, 2594 şi 2626 şi la 
adresa de e-mail: cariere@conpet.ro.

l Liceul Teoretic C.A. Rosetti  organi-
zează concurs pentru ocuparea în 
conformitate cu H.G. nr. 286/2011 
modificată şi completată de H.G. nr. 
1027/2014 şi O.U.G. 90/2017  în cadrul 
instituţiei a  următoarelor posturi: 1) 
post vacant contractual pe perioadă 
nedeterminată de îngrijitor (femeie de 
serviciu). Condiţii specifice de partici-
pare la concurs pentru postul de Îngri-
jitor: 1. Nivelul studiilor= Studii 
generale sau medii; 2. Vechime în 
specialitate studiilor  necesare ocupării 
postului= fără condiţii; 3. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: 
ziua de 23.12.2020 ora 10:00  proba 
pract ică ;  in terv iu l  în  data  de  
24.12.2020 ora 10:00; 4. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
16.12.2020 ora 16, la sediul Liceului 
teoretic C.A. Rosetti. 5. Date contact: 
Șerban  Mihaela= telefon: 0726127519.

l Primăria Comunei Arcani, județul 
Gorj, cu sediul în comuna Arcani, sat 
Arcani, județul Gorj organizează 
concurs pentru ocuparea a două 
funcţii contractuale vacante, de 
muncitor necalificat în cadrul Compar-
timentului de administrare şi întreți-
nere a domeniului public şi privat din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Arcani, județul 
Gorj, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 23 decembrie 
2020, ora 09:00; -Proba interviu în data 
de 28 decembrie 2020, ora 09:00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -Să fie absolvent de studii 
medii/studii generale; -Vechime în 
câmpul muncii: nu este cazul. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
(respectiv data de 15 decembrie 2020, 
orele 16:00) lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 

Primăriei  Arcani ,  județul  Gorj 
-comuna Arcani, sat Arcani, județul 
Gorj. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei  Arcani ,  județul  Gorj 
-comuna Arcani, sat Arcani, județul 
Gorj, persoană de contact: Coiculescu 
C o s m i n - D a n i e l ,  t e l e f o n / f a x 
0253/278.004.

l Primăria Comunei Dochia, judeţul 
Neamţ, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţie i  contractuale 
vacante, de şofer din cadrul Primăriei 
Comunei Dochia, judeţul Neamţ, 
astfel: 23.12.2020, ora 10:00 -proba 
scrisă şi 28.12.2020, ora 10:00 -inter-
viul. Condiţiile de participare la 
concurs şi bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei Comunei Dochia, 
judeţul Neamţ. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Dochia, judeţul Neamţ, nr.de telefon 
0233/291.919.

l Primăria Comunei Traian Vuia, cu 
sediul în localitatea Sudriaş, nr.163A, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Agent Dezvoltare Locală, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 23.12.2020, ora 
10:00; -Proba interviu în data de 
23.12.2020, ora 15:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare administrative; 
-vechime: nu e cazul; -cunoştințe PC la 
nivel de operare. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Traian Vuia. 
Relaţii suplimentare şi coordonatele de 
contact pentru depunerea dosarelor de 
concurs: La sediul instituției: Primăria 
Traian Vuia. Persoană de contact: 
Farcaş Dorina Anişoara, inspector 
superior, telefon/fax 0256/324.479, 
E-mail: comunatraianvuia@yahoo.
com.

l Next Gen Alien Technologies S.R.L., 
cu sediul social în Bucureşti, Bld.Iuliu 
Maniu, nr.61, Clădirea Campus 6.1, 
birou 211, et.2, sector 6, înregistrată la 
ONRC Bucureşti J40/12321/2020, 
CUI: 43098418 angajează: designer 
pagini Web (studii medii) cod COR 
216613 -3 posturi, operator calculator 
electronic şi rețele cod COR 351101 -2 
posturi, secretar administrativ cod 
COR 334301 -2 posturi. Pentru CV la 
adresa de e-mail contact@immigra-
tions.ro.

l Proporzioni Ottimali SRL, cu sediul 
în Craiova, CUI 37953235, angajează 
barman preparator. Cerințe curs de 
calificare. Relații 0730.894.959.

l Wared Dental SRL, cu sediul în 
Filiaşi, CUI 41157720, angajează asis-
tent manager. Cerințe studii universi-
tare. Relații la tel.0761.419.115.

l Primăria Comunei Cetariu din 
județul Bihor organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea postului 
contractual de execuţie vacantă de: 
-consilier cultură, clasa I, grad profesi-

onal asistent. Concursul se organizează 
la sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor, în data de 23.12.2020, 
ora 10:00 -proba scrisă şi 28.12.2020, 
ora 10:00 -proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Cetariu, judeţul 
Bihor. Dosarele de înscriere la concurs 
trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G.286/2011 modificată şi completată 
cu prevederile H.G.1027/2014. Condi-
ţiile de participare la concurs: -studii 
superioare; -cunoaştere limba română, 
engleză, maghiară, germană -nivel 
avansat; -operare calculator -nivel 
mediu; -bibliografia se afişează la 
sediul Primăriei Comunei Cetariu, 
judeţul Bihor; -vechimea în specialitate 
constituie avantaj. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Cetariu şi la numărul de 
telefon 0259/456.266.

l Școala Gimnazială Specială Sf. 
Nicolae cu sediul în Bucureşti str. Sold. 
Enache Ion, nr. 31, sector 4, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului contractual aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011, modificată şi completată 
de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul insti-
tuţiei. Denumirea postului: -Ingrijitor, 
1 normă-post contractual vacant pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice  de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: minim 10 clase, 
-vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: -Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: 
Proba scrisă: -în  data de 28.12.2020, 
ora 9:00, la sediul Școlii Gimnaziale 
Speciale “Sf. Nicolae”. Proba de 
interviu: -în data de  29.12.2020, ora 
09:00, la sediul Școlii Gimnaziale 
Speciale “Sf. Nicolae”. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este  
22.12.2020 ora 14:00, la sediul Școlii 
Gimnaziale Speciale “Sf. Nicolae”. 
Relaţii suplimentare: la sediul unităţii 
sau tel. 0213344708.

l  Primăria Comunei  Mihăeşti,  
județul  Vâlcea, organizează concurs în  
vederea  ocupării următoarelor posturi 
contractuale vacante: - Șofer  în cadrul 
Compartimentului Administrativ - 
Gospodaresc - Muncitor Calificat în 
cadrul Compartimentului Adminis-
trativ - Gospodaresc. Condiţii de 
desfăşurare a concursului: 1.data 
organizării concursului: -proba scrisă: 
23.12.2020, orele 10:00 ; -proba 
interviu în termen de maxim 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise, anunțată în prealabil. 2.dosarele 
se pot depune în termen de 10 zile 
lucratoare de la data afişării anunțului, 
la sediul Primăriei, în sat Buleta, 
comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea. 
Condiţii de participare: 1. condiții 
generale: conform art.3 al Regulamen-
tului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, 
cu modificările şi completările ulteri-
oare: 2. condiţii specifice: Pentru postul 
de Șofer: studii generale, permis de 
conducere categoriile B, C, BE si CE, 
minim 7 ani vechime de la obținerea 

categoriilor menționate; Pentru postul 
de Muncitor Calificat: studii generale, 
minim 5 ani vechime îin muncă. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei Comunei Mihăeşti, 
judeţul Vâlcea, tel: 0250.77.25.22, 
persoana de contact: secretar comisie - 
Capanu Raluca Maria

l  Anunț concurs pentru posturi 
contractuale .  Comuna Șimian, 
CIF:4948305, cu sediul în comuna 
Șimian, sat Șimian, nr.55, județul 
Bihor, cod poştal 417545, organizează 
concurs pentru ocuparea de 4 (patru) 
posturi contractuale, aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, în cadrul instituției. 
Denumirea postului:  1.Referent 
(proiecte), compartiment proiecte, 3 
posturi vacante de execuție contrac-
tuale pe perioadă nedeterminată. 2.
Muncitor calificat, compartiment 
Întreținere Domeniul Public şi Privat 
al comunei, 1 post vacant de execuție 
contractuală pe perioadă nedetermi-
nată. Condiții specifice de participare 
la concurs: 1.Referent (proiecte), 
compartiment proiecte: nivelul studi-
ilor: medii sau superioare cu diplomă 
de licență, vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: -, 
cunoştințe utilizare şi de operare pe 
calculator: Word, Excel, cel puțin nivel 
începător.  2.Muncitor calificat, 
compartiment Întreținere Domeniul 
Public şi Privat al comunei: nivelul 
studiilor: studii gimnaziale/ profesio-
nale/ medii/ curs de calificare în dome-
niul tâmplăriei, prelucrarea lemnului, 
dulgher, zidar. Data, ora şi locul de 
desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: data 29.12.2020, ora 10:00, la 
sediul comuna Șimian, sat Șimian, nr. 
55, județul Bihor. Interviu: se va afişa 
odată cu rezultatele probei scrise. Data 
limită pȃnă la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 28.12.2020, ora 12:00, la 
sediul comuna Șimian, sat Șimian, nr. 
55, județul Bihor, cod poştal 417545. 
Date contact: comuna Șimian, sat 
Șimian, nr.55, județul Bihor, cod poştal 
417545 ,  t e l .0259 .220 .094 ,  fax : 
0259.356.263,  e-mail :  primaria.
simian@cjbihor.ro

CITAŢII
l Szekely Janos si sotia Nemet Vero-
nika, Lung Irimie, Mihai Vasilie, 
Szakacs Iosif, Szakacs Iosif si sotia 
Geczi Ileana, Mihai Vasilie, Szakacs 
Iosif, Szakacs Geza sunt citati in 10.12 
.2020 la Judecatoria Turda, in dosar 
civil nr.1778/328/2020.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea 
cheamă în judecată pe numitul Stancu 
Petre, domiciliat în mun. Rm.Valcea, 
str. Grigore Procopiu,nr.35, bl.G1, sc.B, 
et.4, ap.15.  jud. Vâlcea, în calitate de 
intimat în dosarul civil  nr.3126 
/90/2020, cu termen de judecată în 
data de 04.12.2020, având ca obiect 
inlocuire masura de protecție, aflat pe 
rol la Tribunalul Valcea.

l Numitul Harhătă Laurențiu, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Bucu-
reşti, Aleea Topoloveni nr. 2, bl. A1, sc. 
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C, et. 4, ap. 45, Sector 6, este chemat 
în fața Tribunalului București, Secția a 
VI-a civilă, camera E26, complet 
C2-Fond, în data de 17 decembrie 
2020, ora 11, în calitate de pârât, în 
proces cu reclamanta Ege Construc-
tion Trading SRL, în dosarul nr. 
30425/3/2019, având ca obiect consta-
tare nulitate act contract de vânza-
re-cumpărare autentificat sub nr. 
2698/23.05.2013.

l  Citație catre doamna Bardaș 
Andreea, domiciliată în municipiul 
Călărași, strada Victoriei, număr 4, 
bloc F1, scara D, apartament 1, judeţ 
Călărași. Prin prezenta vă rugăm să 
vă prezentaţi la Biroul Individual 
Notarial Simescu Gheorghe, sediul 
secundar din comuna Zăvoi, sat 
Zăvoi, număr 34, judeţ Caraș-Severin, 
în data 16.12.2020, ora 12:00, în 
vederea lichidării regimului matrimo-
nial al defunctului tată Bardaș 
Tudorel, CNP 1581124510091, decedat 
la data de 15.08.2010, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Călărași, județ 
Călărași, din prima căsătorie cu 
numita Avramoni Silvia, căsătorie 
desfăcută la data de 06.04.1989, în 
baza sentinţei civile număr 812/1989, 
la Judecătoria Caransebeș. În caz de 
neprezentare lichidarea Regimului 
Matrimonial se va face în lipsa 
dumneavoastră.

l  Citație către doamna Bardaș 
Anișoara, domiciliată în municipiul 
Călărași, strada Victoriei, număr 4, 
bloc F1, scara D, apartament 1, judeţ 
Călărași. Prin prezenta vă rugăm să 
vă prezentaţi la Biroul Individual 
Notarial Simescu Gheorghe, sediul 
secundar din comuna Zăvoi, sat 
Zăvoi, număr 34, judeţ Caras-Severin, 
în data 16.12.2020, ora 12:00, în 
vederea lichidării regimului matrimo-
nial al defunctului soț Bardaș Tudorel, 
CNP 1581124510091, decedat la data 
de 15.08.2010, cu ultimul domiciliu în 
municipiul Călărași, judeţ Călărași, 
din prima căsătorie cu numita 
Avramoni Silvia, căsătorie desfăcută 
la data de 06.04.1989, în baza sentinţei 
civile număr 812/1989, la Judecătoria 
Caransebeș. În caz de neprezentare 
lichidarea Regimului Matrimonial se 
va face în lipsa dumneavoastră.

SOMAŢII
l Somaţie .Judecătoria Ineu. Dos.
nr.1892/246/2020.Petena  Cernat 
Persida  solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului identificat în c.f. 
302277 Târnova (provenit din c.f.   164  
Drauț) nr. nr.crt.A1 nr.top.312-313 
curte și grădină  în supr. de 2590  mp. 
nr.crt.A.2 Cad C1  nr.top.312-313 case 
imobil situat la nr.adm. Drauț 178 
asupra căruia figurează ca proprietare 
întabulată sub B.1 Popa Floare  căsăt.  
Ciuciuc Floare în cotă de 995/5180, 
care a decedat în data de 04.07.1995 și  
sub B2 Popa Ecaterina căsăt. Butariu 
Ecaterina  în cotă de 995/5180 care a 
decedat în data de  13.01. 1996. 
Petenta susţine că folosește  aceste 
imobile de peste 40 de ani de la 
moartea proprietarelor în mod conti-
nuu,pașnic,public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi ca de îndată să depună de 
îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l România. Judecătoria Miercurea 
Ciuc, Județul Harghita, Miercurea 
Ciuc, str.Szasz Endre, nr.6, jud.
Harghita, tel.0266.310.306, fax: 
0266.311.275, e-mail: jud-miercurea-

ciuc@just.ro, operator confidențial 
nr.2987, date cu caracter personal 
prelucrate conf. legii nr.677/2001, nr. 
dosar 69/258/2019, data: 03.12.2020. 
Somație. Prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc, sub 
nr.69/258/2020, petenta Racz Zsofia, 
cu cnp 2880817190434, domiciliată în 
com.Sânmartin, nr.282, jud.Harghita, 
prin avocat Burjan-Andrei Gabriel, cu 
sediul profesional în mun.Miercurea 
Ciuc, Str.T. Vladimirescu, nr.12, jud. 
Harghita, invocă dobândirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului situat în com.Ciucsân-
georgiu, sat. Bancu, jud.Harghita, 
nr.97, înscris în cf nr.51553 (nr. CF 
vechi 1932 Bancu), compus din teren 
intravilan cu suprafața de 3.726mp, cu 
construcții. Toți sunt somați să formu-
leze opoziție, în caz contrar, se va trece 
la judecarea cererii în termen de o 
lună de la emiterea celei din urmă 
publicații. Prezenta somație se afișează 
la: sediul Judecătoriei Miercurea Ciuc; 
sediul biroului teritorial de cadastru și 
publicitate imobiliară Miercurea Ciuc; 
la imobilul din com. Ciucsângeorgiu, 
sat. Bancu, nr.97, jud.Harghita; se 
publică somația într-unul din ziarele 
mai răspândite. Președinte: Peter 
Antal Levente.

DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii 
emise  în  baza  l eg i i  165 .  Te l . 
0790.553.044

l Eurosic SA, titular al activităţii 
2712, la adresa str.Fabricii, nr.46C, 
sector 6, București, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul 
APM București, str.Lacul Morii, nr.1, 
s e c t o r  6 ,  B u c u r e ș t i ,  Te l / F a x : 
021.430.66.77, 021.430.66.75, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09:00-12:00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM București.

l Chrapan Mihaiela Claudia, titulară 
a PUZ și RLU „Ansamblu locuințe 
colective” în intravilan Arad, str.
Cetății, nr.16, identificat prin CF 
nr.351643 Arad, jud.Arad, aduce la 
cunoștiința publicului decizia etapei 
d e  î n c a d r a r e ,  c o n f o r m  H G 
nr.1076/2004: planul nu necesită 
evaluare de mediu și va fi adoptat fără 
aviz. Comentariile și propunerile justi-
ficate de reconsiderare ale deciziei se 
vor transmite în scris la sediul agenției 
pentru Protecția Mediului din Arad, 
Splaiul Mureș, FN, în termen de 10 
zile calendaristice de la publicarea 
prezentului anunț.

l S.C.Nuclear NDT Research&-
Search S.R.L., cu sediul în București, 
Șoseaua Berceni, nr. 104, clădirea 
Laborator Central, Sector 4, înregis-
trată la Registrul Comerțului cu nr. 
J40/1782/25.02.2000, Cod Unic de 
Înregistrare RO12723915, informează 
pe cei interesați că a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitățile: -Cercetare-dezvol-
tare în alte științe naturale și inginerie 
-cod principal CAEN 7219 și -Activi-
tăți de testări și analize tehnice -cod 
secundar CAEN 7120, desfășurate în 
București, Șoseaua Berceni, nr. 104, 
Clădirea Laborator Central, Sector 4. 
Informații se pot solicita la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
(A.P.M) București din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul 
Morii -în spatele benzinăriei LUKOIL 
), între orele 09.00-12.00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot 

depune la sediul A.P.M.București în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Seaca de Pădure, din județul Dolj, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.04, începând cu data de 
03.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Comunei Seaca de 
Pădure, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ghidici, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.22, începând cu data de 
02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Ghidici, Județul 
Dolj, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de  
comunicare  decât cele menționate 
mai sus, nu vor fi luate în considerare.

l Anunț Prealabil Privind Afișarea 
Publică A Documentelor Tehnice Ale 
Cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Nănești, din județul 
Vrancea anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 1, începând cu 
data de 03.12.2020, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul primăriei Nănești, 
conform art.14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Anunț Prealabil Privind Afișarea 
Publică A Documentelor Tehnice Ale 
Cadastrului. Unitatea administrativ-te-
ritorială Robeasca din județul BUZĂU 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru UAT 
Robeasca începând cu data de 
02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Robeasca conform: 
„Legii cadastrului și publicității imobi-
liare nr. 7/1996 republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare”. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Robeasca și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Maya Gia Prod SRL 
desemnat prin hotararea nr.5115 din 
data de 24.11.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 15704/3/2020, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Maya Gia Prod SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 1, Str. Ion 
Slătineanu, Nr. 6, Camera 5, CUI  
27435716, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/9241/2010. Persoanele 

fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Maya Gia 
Prod SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
15704/3/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 05.01.2021; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
19.01.2021;  c) termenul pentru intoc-
mirea  si afisarea tabelului definitiv la 
02.02.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
21.01.2021, ora 14:00;  e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
08.12.2020, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă Ședința Adunării 
Generale a Membrilor (Reuni-
unea Anuală) Asociației Clubul 
Rotary (Rotary Club) Craiova la 
data de 07.12.2020, ora 15:00, la 
sediul  Asociației  din Mun.
Craiova, str. M.Viteazu, nr. 16, 
Dolj. Ordinea de Zi a Ședinței va 
fi comunicată poștal membrilor 
asociați. Pentru aspecte procedu-
rale, persoană de contact: Avocat 
A l e x a n d r u  D i g ă , 
tel.0788.000.550.

l S.C. Universalcoop S.R.L. Str. serg. 
Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, București, 
tel. 0745.11.90.72; Fax 021.310.63.51, 
Nr. Reg. Com. J40/5336/1991, C.U.I. 
RO404793, Capital social: 661.410 Lei. 
Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Universalcoop S.R.L., în 
temeiul prevederilor Actului Consti-
tutiv Actualizat și a prevederilor Legii 
31/1990 republicată, convoacă la 
sediul societăţii din Str. serg. Nuţu Ion 
nr. 8-10, sector 5, București, Adunarea 
Generală a Asociaţilor pe data de 10 
Decembrie 2020 ora 13:00 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1). Aprobarea 
vânzării imobilului din orașul Roman, 
strada Nordului, nr.1, compus din 
teren, imobil și drum de servitute. 2). 
Desemnarea persoanelor care vor 
semna contractul de vânzare- cumpă-
rare de la punctul 1). În cazul neîntru-
niri i  cvorumului  pentru prima 
convocare, a doua convocare AGA va 
avea loc pe data de 11 Decembrie 2020 
ora 13:00 la sediul societăţii din Str. 
serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, Bucu-
rești cu aceeași ordine de zi, fără altă 
notificare a asociaţilor. Administratori, 
Hanganu A. Eugen- Cristian, Oros 
Iuliana Cristina.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Universal S.A. 
Cons i l iu l  de  Adminis t raț ie  a l 
Universal S.A., societate pe acțiuni 
înființată și funcționând conform 
legilor din România, cu sediul social în 
București, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
sector 3, având număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului: J40/10/1991 
și cod de înregistrare fiscală: RO 
361390, (denumită în continuare 
“Societatea”), convoacă:  Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor la 
data de 29.12.2020, ora 13:00, la sediul 
Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 
1, Sector 3, București, pentru toţi acţi-
onarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor la data de referinţă 15.12.2020. 
În cazul în care la această dată nu se 
va întruni cvorumul legal, Adunarea 
Generală Ordinară se va întruni la a 
doua convocare, în condiţiile legii, la 
data de 30.12.2020, ora 13:00, în 
aceeași locaţie și cu aceeași ordine de 
zi. La Adunarea Generala Ordinară a 

Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe și să voteze acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de 
15.12.2020, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Ordinea De Zi A Adunării 
Generale Ordinare A Acţionarilor: 1.
Aprobarea acordării unui bonus de 
performanță Președintelui Consiliului 
de Administrație al Societății, Well-
kept Group S.A., pentru activitatea 
desfășurată, conform propunerii 
Consiliului de Administrație din data 
de 25.11.2020. 2.Aprobarea acordării 
unui împrumut către unul dintre acți-
onarii societății sau afiliații acestuia, 
în baza solicitării formulate. 3.Împu-
ternicirea directorului general al 
Societății în vederea semnării oricăror 
documente aferente hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor și a efectuării, personal sau 
printr-o împuternicire subsecventă, a 
tuturor procedurilor și formalităţilor 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor. Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se face în conformitate cu 
dispoziţiile Actului Constitutiv al 
Societăţii, precum și cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. 
Acţionarii pot participa fie personal, 
fie prin reprezentant, prin acordarea 
unei împuterniciri altor persoane. În 
caz de prezentare prin împuternicit, 
un exemplar original al împuternicirii 
se va depune la sediul social al Socie-
tăţii cu 48 de ore înainte de adunare. 
Unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social are/au 
dreptul:a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit 
de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală; și b) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării. În cazurile în care exerci-
tarea dreptului prevazut la lit. a) de 
mai sus determină modificarea ordinii 
de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, Societatea va trebui 
să facă disponibilă o ordine de zi revi-
zuită, folosind aceeași procedură ca și 
cea utilizată pentru ordinea de zi 
anterioară, cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel încat să permită 
celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să 
voteze prin corespondenţă. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor până cel târziu la data de 
22.12.2020. Societatea va răspunde la 
întrebările adresate de acţionari. Well-
kept Group S.A., prin reprezentant 
permanent, Elena - Corina Andrei, 
Președinte al Consiliului de Adminis-
traţie.

l Convocarea Adunării Generale 
E x t r a o r d i n a r e  a  A c ţ i o n a r i l o r 
Universal S.A. Consiliul de Adminis-
trație al Universal S.A., societate pe 
acțiuni înființată și funcționând 
conform legilor din România, cu 
sediul social în București, Str. Fran-
ceză nr. 2-4, etaj 1, sector 3, având 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului: J40/10/1991 și cod de 
înregistrare fiscală: RO 361390, (denu-
mită în continuare “Societatea”), 
convoacă:  Adunarea Generală Extra-
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ordinară a Acţionarilor la data de 
29.12.2020, ora 12:00, la sediul Socie-
tăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
Sector 3, Bucureşti, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă 15.12.2020. 
În cazul în care la această dată nu se 
va întruni cvorumul legal, Adunarea 
Generală Extraordinară se va întruni 
la a doua convocare, în condiţiile legii, 
la data de 30.12.2020, ora 12:00, în 
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de 
zi. La Adunarea Generala Extraordi-
nară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 15.12.2020, stabilită ca dată de 
referinţă. Ordinea De Zi A Adunării 
Generale Extraordinare A Acţiona-
rilor: 1.Modificarea art. 13 al actului 
Constitutiv al Societății, intitulat 
”Organizarea Adunării Generale a 
Acţionarilor” prin completarea aces-
tuia cu punctele 13.8 şi 13.9, care vor 
avea următorul cuprins: ”13.8 Acţio-
narii îşi pot exercita dreptul de vot şi 
prin corespondenţă scrisă transmisă 
de aceştia la sediul social al Societăţii 
prin curier sau serviciu de poştă care 
are evidenţa trimiterilor sau prin 
intermediul poştei electronice, precum 
şi prin fax. Votul astfel exprimat este 
valabil dacă corespondenţa este 
primită de Societate şi există la secre-
tariatul şedinţei la data şi ora fixate 
pentru ţinerea Adunării Generale. În 
toate cazurile, o menţiune expresă în 
procesul-verbal al şedinţei va constata 
acest aspect; corespondenţa confir-
mând voturile va fi ataşată în copie ca 
parte integrantă a procesului verbal al 
şedinţei. 13.9 Dacă niciunul dintre ei 
nu se opune, acţionarii reprezentând 
întreg capitalul social al Societăţii pot 
să ţină o Adunare Generală prin 
corespondenţă scrisă, fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru convo-
carea Adunării Generale şi să ia orice 
hotărâre de competenţa Adunării 
Generale.” 
2. Împuternicirea directorului general 
al Societății în vederea semnării 
oricăror documente aferente hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor şi a efectuării, personal 
sau printr-o împuternicire subsec-
ventă, a tuturor procedurilor şi forma-
lităţilor prevăzute de lege în scopul 
îndeplinirii hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor.” Participarea la Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor se 
face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum şi cu prevederile legale aplica-
bile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei 
împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un 
exemplar original al împuternicirii se 
va depune la sediul social al Societăţii 
cu 48 de ore înainte de adunare. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5 
% din capitalul social are/au dreptul: 
a)de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b)de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării. În cazurile în care exerci-
tarea dreptului prevazut la lit. a) de 
mai sus determină modificarea ordinii 
de zi a adunării generale comunicate 

deja acţionarilor, Societatea va trebui 
să facă disponibilă o ordine de zi revi-
zuită, folosind aceeaşi procedură ca şi 
cea utilizată pentru ordinea de zi 
anterioară, cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încat să permită 
celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să 
voteze prin corespondenţă.  Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor până cel târziu la data 
de 22.12.2020. Societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acţionari. 
Wellkept Group S.A., prin reprezen-
tant permanent, Elena - Corina 
Andrei, Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor Meteor S.A. 
Consiliul de Administrație al Meteor 
S.A., societate pe acțiuni înființată şi 
funcționânând conform legilor din 
România, cu sediul social în Bucu-
reşti, str. Franceză nr. 2-4, sector 3, 
având număr de înregistrare în Regis-
trul Comerţului: J40/32/1990 şi cod de 
înregistrare fiscală: RO361340 (denu-
mită în continuare “Societatea”), 
convoacă:  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
29.12.2020, ora 11:00, la sediul Socie-
tăţii din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, 
Bucureşti, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 15.12.2020. În cazul 
în care la această dată nu se va întruni 
cvorumul legal, Adunarea Generală 
Ordinară se va întruni la a doua 
convocare, în condiţiile legii, la data 
de 30.12.2020, ora 11:00, în aceeaşi 
locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. La 
Adunarea Generala Ordinară a Acţio-
narilor sunt îndreptăţiţi să participe şi 
să voteze acţionarii înscrişi în Regis-
trul Acţionarilor la data de 15.12.2020, 
stabilită ca dată de referinţă. Ordinea 
De Zi A Adunării Generale Ordinare 
A Acţionarilor: 1.Aprobarea acordării 
unui bonus de performanță Preşedin-
telui Consiliului de Administrație al 
Societății, Wellkept Group S.A., 
pentru activitatea desfăşurată, 
conform propunerii Consiliului de 
Administrație din data de 25.11.2020. 
2.Aprobarea acordării unui împrumut 
către unul dintre acționarii Societății 
sau afiliații acestuia, în baza solicitării 
formulate. 3.Împuternicirea directo-
rului general al Societății în vederea 
semnării oricăror documente aferente 
hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor şi a efectuării, 
personal sau printr-o împuternicire 
subsecventă, a tuturor procedurilor şi 
formalităţilor prevăzute de lege în 
scopul  îndepl inir i i  hotărâri lor 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor. Participarea la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se 
face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum şi cu prevederile legale aplica-
bile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei 
împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un 
exemplar original al împuternicirii se 
va depune la sediul social al Societăţii 
cu 48 de ore înainte de adunare. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5 
% din capitalul social are/au dreptul: 
a)de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b)de a prezenta proiecte 

de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării. În cazurile în care exerci-
tarea dreptului prevazut la lit. a) de 
mai sus determină modificarea ordinii 
de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, Societatea va trebui 
să facă disponibilă o ordine de zi revi-
zuită, folosind aceeaşi procedură ca şi 
cea utilizată pentru ordinea de zi 
anterioară, cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încat să permită 
celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să 
voteze prin corespondenţă. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor până cel târziu la data de 
22.12.2020. Societatea va răspunde la 
întrebările adresate de acţionari. Well-
kept Group S.A. prin reprezentant 
permanent, Elena-Corina Andrei 
Preşedinte al Consiliului de Adminis-
traţie

l Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor Meteor 
S.A. Consiliul de Administrație al 
Meteor S.A., societate pe acțiuni înfi-
ințată şi funcționânând conform 
legilor din România, cu sediul social 
în Bucureşti, str. Franceză nr. 2-4, 
sector 3, având număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului: J40/32/1990 
ş i  cod de înregistrare  f iscală : 
RO361340 (denumită în continuare 
“Societatea”), convoacă:  Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 29.12.2020, ora 10:00, 
la sediul Societăţii din Str. Franceză 
nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 
15.12.2020. În cazul în care la această 
dată nu se va întruni cvorumul legal, 
Adunarea Generală Extraordinară se 
va întruni la a doua convocare, în 
condiţiile legii, la data de 30.12.2020, 
ora 10:00, în aceeaşi locaţie şi cu 
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea 
Generala Extraordinară a Acţiona-
rilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să 
voteze acţionarii înscrişi în Registrul 
Acţionarilor la data de 15.12.2020, 
stabilită ca dată de referinţă. Ordinea 
De Zi A Adunării Generale Extraordi-
nare A Acţionarilor: 1.Modificarea art. 
14 al actului Constitutiv al Societății, 
intitulat ”Organizarea Adunării Gene-
rale a Acţionarilor” prin completarea 
acestuia cu punctele 14.8 şi 14.9, care 
vor avea următorul cuprins: ”14.8 
Acţionarii îşi pot exercita dreptul de 
vot şi prin corespondenţă scrisă trans-
misă de aceştia la sediul social al 
Societăţii prin curier sau serviciu de 
poştă care are evidenţa trimiterilor 
sau prin intermediul poştei electro-
nice, precum şi prin fax. Votul astfel 
exprimat este valabil dacă corespon-
denţa este primită de Societate şi 
există la secretariatul şedinţei la data 
şi ora fixate pentru ţinerea Adunării 
Generale .  În toate  cazuri le ,  o 
menţiune expresă în procesul-verbal al 
şedinţei va constata acest aspect; 
corespondenţa confirmând voturile va 
fi ataşată în copie ca parte integrantă 
a procesului verbal al şedinţei. 14.9 
Dacă niciunul dintre ei nu se opune, 
acţionarii reprezentând întreg capi-
talul social al Societăţii pot să ţină o 
Adunare Generală prin corespondenţă 
scrisă, fără respectarea formalităţilor 
cerute pentru convocarea Adunării 

Generale şi să ia orice hotărâre de 
competenţa Adunării Generale.” 
2.Împuternicirea directorului general 
al Societății în vederea semnării 
oricăror documente aferente hotărâ-
rilor Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor şi a efectuării, personal 
sau printr-o împuternicire subsec-
ventă, a tuturor procedurilor şi forma-
lităţilor prevăzute de lege în scopul 
îndeplinirii hotărârilor Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor.” Participarea la Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor se 
face în conformitate cu dispoziţiile 
Actului Constitutiv al Societăţii, 
precum şi cu prevederile legale aplica-
bile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei 
împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un 
exemplar original al împuternicirii se 
va depune la sediul social al Societăţii 
cu 48 de ore înainte de adunare.  Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5 
% din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; şi b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile acţionarilor prevăzute mai 
sus pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării. În cazurile în care exerci-
tarea dreptului prevazut la lit. a) de 
mai sus determină modificarea ordinii 
de zi a adunării generale comunicate 
deja acţionarilor, Societatea va trebui 
să facă disponibilă o ordine de zi revi-
zuită, folosind aceeaşi procedură ca şi 
cea utilizată pentru ordinea de zi 
anterioară, cu respectarea termenului 
prevăzut de Legea nr. 31/1990, repu-
blicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încat să permită 
celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să 
voteze prin corespondenţă.  Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordinare 
a Acţionarilor până cel târziu la data 
de 22.12.2020. Societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acţionari. 
Wellkept Group S.A. prin reprezen-
tant permanent, Elena-Corina Andrei 
Preşedinte al Consiliului de Adminis-
traţie

l Convocare: Consiliul de Adminis-
tratie al Societatii Avicola Bucuresti 
S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, 
Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 
310, sector 4, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa 
Tr i b u n a l u l  B u c u r e s t i  s u b  n r. 
J40/12/1991, avand Codul unic de 
inregistrare 1551768 („Societatea”), In 
temeiul art. 117 din Legea societatilor 
nr. 31/1990 republicata, cu modifica-
rile si completarile ulterioare si al 
Actului Constitutiv al Societatii, 
Convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara (AGOA) si Adunarea Generala 
Extraordinara (AGEA) a actionarilor 
Societatii pentru data de 29.12.2020, 
incepand cu ora 10:00 (AGOA), 
respectiv cu ora 10:30 (AGEA), la 
adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul 
Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 
4. La Adunarile Generale au dreptul 
sa participe si sa voteze, potrivit legii, 
toti actionarii Societatii inregistrati in 
Registrul actionarilor Societatii tinut 
de Registrul Miorita S.A. la data de 

15.12.2020, care este stabilita ca Data 
de Referinta. In situatia in care nu se 
intruneste cvorumul legal si statutar 
pentru validitatea deliberarilor, 
AGOA/AGEA se va intruni, in a doua 
convocare, la data de 30.12.2020, la 
aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi 
ordine de zi si Data de Referinta. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a actionarilor Societatii este 
urmatoarea: 1. Alegerea Doamnei 
Denisa-Elena Popescu (cu datele de 
identificare depuse la Societate) ca 
membru definitiv al Consiliului de 
Administratie, cu un mandat egal cu 
perioada ramasa pana la expirarea 
mandatului predecesorului sau, 
respectiv pana la data de 24.02.2024, 
pe locul ramas vacant ca urmare a 
renuntarii la mandat de catre domnul 
Claudiu Petrescu. 2. Aprobarea 
Contractului de administrare care se 
incheie de catre Societate cu adminis-
tratorul ales, de la data semnarii pana 
la finalizarea mandatului administra-
torului,  s i  imputernicirea unei 
persoane care sa semneze in numele 
Societatii respectivul contract.  3. 
Aprobarea imputerniciri i  Dlui. 
Petre-Florian Dinu, Presedintele 
Consiliului de Administratie si Direc-
torul General al Societatii, cu posibili-
tatea de substituire, pentru a efectua 
si/sau semna si/sau executa in numele 
Societatii si/sau al actionarilor Socie-
tatii toate actele si a realiza toate 
formalitatile prevazute de lege pentru 
a duce la indeplinire hotararile 
prezentei Adunari Generale Ordinare 
a actionarilor, incluzand, dar  nelimi-
tandu-se la semnarea hotararilor, 
negocierea, incheierea si executarea 
actelor juridice necesare executarii 
prezentelor hotarari, actualizarea 
Actului Constitutiv al Societatii cu 
numirile in Consiliul de Administratie 
efectuate in anul 2020, depunerea si 
preluarea actelor si semnarea lor in 
numele si pe seama Societatii la si de 
la Oficiul Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti, organele 
fiscale, precum si fata de alte persoane 
fizice sau juridice, publice sau private. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Extraordinare a actionarilor Societatii 
este urmatoarea: 1. Informare privind 
executarea Hotararii Adunarii Gene-
rale Extraordinare a actionarilor 
Societatii nr. 55 din data de 10.09.2020 
referitoare la vanzarea activelor Soci-
etatii din localitatea Mihailesti, Jud. 
Giurgiu prin licitatie deschisa cu stri-
gare de tip olandez si aprobarea inche-
ierii contractului de vanzare cu 
adjudecatarul activelor, Agroland 
Business System S.A., potrivit Notei 
pregatita de Consiliul de Adminis-
tratie al Societatii. 2.Aprobarea modi-
ficarii chiriei lunare stabilita prin 
Hotararea Adunarii Generale Extra-
ordinare a actionarilor Societatii nr. 55 
din data de 10.09.2020 la valoarea de 
1.000 RON fara TVA, cu aplicabilitate 
de la data de 01.12.2020, potrivit 
Notei pregatita de Consiliul de Admi-
nistratie al Societatii. 3. Aprobarea 
imputernicirii Dlui. Petre-Florian 
Dinu, Presedintele Consiliului de 
Administratie si Directorul General al 
Societatii, cu posibilitatea de substi-
tuire, pentru a efectua si/sau semna si/
sau executa in numele Societatii si/sau 
al actionarilor Societatii toate actele si 
a realiza toate formalitatile prevazute 
de lege pentru a duce la indeplinire 
hotararile prezentei Adunari Generale 
Extraordinare a actionarilor, inclu-
zand, dar nelimitandu-se la semnarea 
hotararilor, negocierea, incheierea si 
executarea actelor juridice necesare 
executarii prezentelor hotarari, 
inclusiv a contractului de vanzare si a 
actului aditional la contractul de 
inchiriere activitate, depunerea si 
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preluarea actelor si semnarea lor in 
numele si pe seama Societatii la si de la 
Oficiul Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti, organele 
fiscale, precum si fata de alte persoane 
fizice sau juridice, publice sau private. 
La sedintele adunarilor generale sunt 
indreptatiti sa participe actionarii inre-
gistrati in Registrul actionarilor la 
Data de Referinta. Unul sau mai multi 
actionari ai Societatii reprezentand, 
individual sau impreuna, cel putin 5% 
din capitalul social al acesteia, poate/
pot cere introducerea unor noi puncte 
pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Cere-
rile se inainteaza Consiliului de Admi-
nistratie al Societatii, in cel mult 15 zile 
de la publicarea convocarii in Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea a 
IV-a, in vederea publicarii si a aducerii 
acestora la cunostinta celorlalti actio-
nari. Actionarii pot participa si vota in 
AGOA/AGEA prin reprezentare, in 
baza unei imputerniciri speciale acor-
date pentru respectiva adunare gene-
rala. Actionarii care nu au capacitate 
de exercitiu, precum si persoanele juri-
dice pot fi reprezentati/reprezentate 
prin reprezentantii lor legali care, la 
randul lor, pot da imputernicire altor 
persoane pentru respectiva adunare 
generala. Procurile vor fi depuse in 
original la sediul social al Societatii cu 
cel mult 48 de ore inainte de data 
AGOA/AGEA, sub sanctiunea pier-
derii exercitiului dreptului de vot in 
respectiva adunare generala. Procurile 
vor fi retinute de Societate, facandu-se 
mentiune despre aceasta in procesul 
verbal al respectivei adunari. Repre-
zentantii actionarilor persoane juridice 
vor prezenta actul de identitate si 
dovada calitatii de reprezentant legal. 
Detalii suplimentare se vor regasi in 
materialele informative ce vor fi puse 
la dispozitia actionarilor incepand cu 
data de 27.11.2020 la punctul de lucru 
al Societatii din Orasul Mihailesti, Str. 
Stejarului nr. 10, Jud. Giurgiu, in 
fiecare zi lucratoare, de luni pana 
vineri, intre orele 11:00-15:00. Dl. 
Petre-Florian DINU, Presedinte Consi-
liul de Administratie 

LICITAŢII
l Eurolemn Trans SRL - în reorgani-
zare anunta Vanzarea Prin Licitatie 
Publica a  bunurilor mobile/imobile 
reprezentand : Camion Articulat 
VOLVO A 25 E=pret pornire lici-
tatie=225.252 lei +T.V.A.  si respectiv 
Camion Articulat Volvo A 40 D = pret 
pornire licitatie =203.092 lei + T.V.A. 
Pretul De Pornire Al Licitatiei  Este De 
50% Din Pretul De Evaluare + T.V.A 
Conform Cod Fiscal, Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul 
ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor 
de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 09.12.2020, 
orele 09:00, la sediul ales al administra-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie in data 
de 23.12.2020, orele 09:00, respectiv in 
data de 07.01.2021, orele 09:00 si in 
data de 21.01.2021, orele 09:00

l Agritransver SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică autoutili-
tara N2 Renault Mascot pornind de la 
pretul de 3.000 lei fara TVA (3.570 lei 
cu TVA) si autospeciala N2 Renault 
Midlum pornind de la pretul de 4.000 
lei fara TVA (4.760 lei cu TVA). 
Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar in suma de 500 lei fara TVA şi 

vor depune documentele de participare 
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei pana la ora 15:00, insotite 
de taxa de garantie de participare de 
10% din valoarea fara TVA. Licitaţia 
va avea loc în 07.12.2020, ora 10:00 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax şi adresa de 
e-mail ale autorităţii contractante: 
Primăria Valea Mare, comuna Valea 
Mare, Strada Unirii, nr.187, judeţul 
Olt ,  te lefon 0249/480.310,  fax 
0249/480.320, e-mail: primariavalea-
mare@yahoo.ro, cod fiscal 4394544. 
2.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax şi adresa de 
e-mail ale biroului de la care se poate 
solicita documentaţia de atribuire. 
Dacă este cazul, costul şi condiţiile de 
plată în vederea obţinerii documenta-
ţiei de atribuire: Biroul Contabilitate 
din cadrul Primăriei Valea Mare, cu 
sediul în comuna Valea Mare, judeţul 
Olt, Strada Unirii, nr.187, telefon/fax 
0249/480.310 /0249/480.320, e-mail: 
primariavaleamare@yahoo.ro. Preţul 
documentaţiei de atribuire este 2.000 
de lei, plata se poate face la casieria 
unităţii sau în contul: RO70TREZ 
50621360250XXXXX, cont deschis la 
Trezoreria Slatina, beneficiar Comuna 
Valea Mare, CUI 4394544. 3.a)Locul 
prestării serviciilor: conform docu-
mentaţiei de atribuire; b)Obiectul 
concesionării; natura şi dimensiunea 
prestărilor: Serviciul de utilitate 
publică de distributie a gazelor natu-
rale, în baza H.G. nr.209/2019, repre-
zentând ansamblul activităților şi 
operațiunilor desfăşurate de către 
concesionar pentru sau în legătură cu 
activitatea de distribuție a gazelor 
naturale în perimetrul concesiunii, 
respectiv U.A.T.Valea Mare, județul 
Olt, respectiv, construcția, execuția, 
exploatarea şi dezvoltarea sistemului 
de distribuție a gazelor naturale şi 
utilizarea acestora, conform preciză-
rilor din caietul de sarcini. Temeiul 
legal: art.8 din H.G. nr.209/2019; c)
Termenul de finalizare sau durata 
contractului: 49 de ani. 4.a)Termenul 
de depunere a ofertelor: 14.01.2021, 
ora 14.00; b)Adresa la care trebuie 
transmise ofertele: Primăria Valea 
Mare, comuna Valea Mare, Strada 
Unirii, nr.187, judeţul Olt, telefon 
0249/480.310, fax 0249/480.320, 
e-mail: primariavaleamare@yahoo.ro; 
c)Limba sau limbile în care trebuie 
redactate ofertele: română; d)Data, 
ora şi locul deschiderii ofertelor: 
15.01.2021, ora 10:00, Primaria Valea 
Mare, comuna Valea Mare, Strada 
Unirii, nr.187, judeţul Olt. 5.Condiţiile 
personale, tehnice şi financiare pe care 
trebuie să le îndeplinească ofertanţii: 
conform documentaţiei de atribuire. 
6.Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: conform documentaţiei 
de atribuire. 7.După caz, procentajul 
minim din lucrări care trebuie acordat 
părţilor terţe: conform documentaţiei 
de atribuire. 8.Data trimiterii spre 
publicare a anunţului de participare: 
26.11.2020. 9.Denumirea şi adresa 
organismului competent de rezolvare a 
contestaţiilor şi, după caz, de mediere. 
Informaţii exacte privind termenele de 
depunere a contestaţiei şi, după caz, 
denumirea, adresa, numărul de 
telefon, numărul de fax şi adresa de 
e-mail ale biroului de la care se pot 
obţine aceste informaţii: Tribunalul 
Olt, Secția Contencios Administrativ, 
Slatina, cu sediul în Str.Mănăstirii, 
nr.2, județul Olt, telefon 0249/414.989, 
fax 0249/437.370, e-mail: tribuna-
lul-olt@just.ro.

l  1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Alțina, comuna Alțina, 
Strada Principală, nr.94, județul Sibiu, 
t e l e f o n  0 2 6 9 / 5 8 1 . 1 0 1 ,  f a x 
0269/581.399, e-mail: primaria.
a l tana@yahoo.com,  cod f i scal 
4307122. 2.Informații  generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Teren 
intravilan neproductiv în suprafață de 
1 .333mp,  ident i f i cat  pr in  CF 
nr.109527 nr.top 620, amplasat în 
Comuna Alțina, Județul Sibiu, bun 
proprietate publică, conform H.C.L. 
nr.40/18.09.2020 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul  de sarcini . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Alțina. 3.2.Denumirea şi adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Alțina, comuna Alțina, 
Strada Principală, nr.94, județul Sibiu. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atri-
buire de 500Lei în contul conceden-
t u l u i :  R O 0 9 T R E Z 
24A510103200130X, deschis la Trezo-
reria Agnita, cod fiscal al conceden-
tului: 4307122. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 10.12.2020, 
ora 14:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 18.12.2020, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Regis-
tratura Primăriei Comunei Alțina, 
comuna Alțina, Strada Principală, 
nr.94, județul Sibiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 2 
exemplare copii. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 18.12.2020, 
ora 10:30,  la  sediul  Primăriei 
Comunei Alțina, comuna Alțina, 
Strada Principală, nr.94, județul Sibiu. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Sibiu, Sibiu, Calea Dumbrăvii, 
n r. 3 0 ,  j u d e ț u l  S i b i u ,  t e l e f o n 
0269/217.104, fax 0269/217.702, 
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 26.11.2020.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ,  persoană de 
contact: Unitatea Administrativ Teri-
torială Comuna Vultureşti, cu sediul 
administrativ în satul Vultureşti, 
comuna Vultureşti, Str.Principală, 
nr.95, județul Vaslui, cod poştal 
737615, telefon 0235/457.431, fax 
0235/457.480, e-mail: primaria.vultu-
resti@yahoo.com, cod fiscal 3337648. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Un teren din categoria bun privat, în 

suprafață de 3.000mp, situat în intra-
vilanul satului Vultureşti, Tarlaua T3, 
P32/107, destinat înființării unui 
depozit de materiale de construcții, 
combustibil solid (lemne de foc şi 
cărbuni) în vederea comercializării. 
Închirierea se face conform art.333, 
art.335 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi 
H.C.L. nr.20/30.04.2020. 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere la sediul 
instituției Primăriei Vultureşti, 
județul Vaslui. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Comparti-
mentul Impozite şi Taxe al Primăriei 
Comunei Vultureşti, cu sediul admi-
nistrativ în satul Vultureşti, comuna 
Vultureşti, Str.Principală, nr.95, 
județul Vaslui. 3.3.Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100Lei /
exemplar ce se achită la Caseria 
unității. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.12.2020, ora 
09:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e lo r :  18 .12 .2020 ,  o ra  09 :00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Vultu-
reşti, Str.Principală, nr.95, Registra-
tură, județul Vaslui. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, original, într-un plic sigilat. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 18.12.2020, ora 11:00, Primăria 
Comunei Vultureşti, Str.Principală, 
nr.95, sala de şedințe, județul Vaslui. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare 54, 
județul Vaslui, cod poştal 730171, 
telefon/fax 0235/311.582, e-mail: 
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării : 
25.11.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport Marfa si 
Persoane emis pe numele Pribeagu 
Valter Ciprian. Il declar nul.

l Pierdut atestat pregătire profesio-
nală conducător auto,  marfă şi 
persoane, seria CPC nr. 0223845002 
eliberat de ARR, pe numele  Anger 
Sorin. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Constatator emis 
în data de 21.08.2020 al SC Ecoclean 
Sal Serv SRL, CUI:39591883, în 
temeiul art.17 din Legea nr.359/2004, 
conform căruia activitățile sunt desfă-
şurate la beneficiari şi în afara sediilor 
proprii.

l Pierdut Certificat Constatator emis 
în data de 21.08.2020 al SC Ecoclean 
Sal Serv SRL, CUI:39591883, în 
temeiul art.17 din Legea nr.359/2004 
prin care se atestă că se îndeplinesc 
condițiile de funcționare pentru sediul 
secundar din str.Bucovăț, Nr.3, sector 
4, Bucureşti. (Punct de lucru).

l Pierdut Certificat membru OAMMR 
seria IS 011355, pe numele Balan-Puiu 
Anca. Îl declar nul.

l  Pierdut stampila in data de 
03.08.2020 s-a pierdut stampila socie-
tatii SC Nicolaescu Best Service SRL, 
marcata cu Costisa-Fratautii Noi-Su-
c e a v a ,  c . u . i . : R O 4 0 3 2 4 8 3 9 , 
J33/2029/2018, tip pocket, diametrul 
30mm. O declar nula

l Subscrisa Alnablsi Erwah PFA, cu 
sediul profesional în Mun.Bucureşti, 
Sector 6, Str.Valea Lungă, Nr.3, Bl.142, 
Ap.143, CUI:35374490, F40/6/2016, 
prin prezenta anunță pierderea certifi-
catului de înmatriculare şi a certifica-
telor constatatoare de autorizare 
activități, aferente alnablsi erwah PFA. 
Le declar nule.

l  Subscr isa  Comănescu Maria 
Persoană Fizică Autorizată, cu sediul 
în jud.Ilfov, loc.Voluntari, Șos.Erou 
Iancu Nicolae 103, casa F36, număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului 
F23/198/07.03.2014, cod de identificare 
fiscală 32891069, solicită publicarea 
pierderii Certificat constatator de la 
înființare eliberat la data de 07.03.2014, 
de către Registrul Comerțului lfov.

l Pierdut certificat constatator. nr. 
229509/04.06.2020, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului Bucureşti, pe 
numele Geotherm Distribution S.A, cu 
sediul în Bucureşti, str. Milcov nr.5, 
clădirea C27, sector 1, J40/3251/2012, 
CUI 29948360. Îl declarăm nul.

l S-au pierdut certificatele constata-
toare emise de O.R.C. de pe langa 
Tribunalul Bucuresti,sub urmatoarele 
numere:  Nr.246466/ 14.05.2009, 
Nr.507588/ 26.10.2009, nr.166109/ 
22.04.2011, Nr.521864/ 22.02.2012, 
Nr.90650/ 08.03.2018, Nr.94491/ 
12.03.2018, Nr.96924/ 13.03.2018, 
Nr.231443/ 07.06.2018, Nr.150626/ 
14.03.2019, Nr.479810/ 28.09.2020, ale 
S.C. MYXGAMETRUST S.R.L.,cu 
sediul social in Mun.Bucuresti, Sect. 3, 
Str.Nerva Traian, Nr.5, bl. M65,Tronson 
II, et.5, ap.28, CUI 25384322 din 
01.04.2009, Nr. ordine in Reg. Comer-
tului J40/4339/2009. Le declaram nule.

DECESE


