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l SC Glorious Lighting SRL angajează în Brăila: -director general; -asistent manager. Condiții: -studii medii;
-limba engleză nivel avansat; -experiență în domeniul fabricării corpurilor
de iluminat min.2 ani. CV-urile se
transmit la adresa: hr@gloriouslighting.eu.
l SC Emgy Evolution SRL, având
CUI:36215353, cu sediul în București,
Sectorul 4, Strada Almașu Mare, Nr.11,
Bloc 56, Scara 3, Etaj 4, Ap.43, angajează: Zugrav COD COR 713102- 4
posturi și faianțar COD COR 7122012 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc
în data de 29.09.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
l SC EN CONSTRUCTION&PIT
CRIS SRL, având CUI:36503305, cu
sediul în București, Sectorul 4, Strada
George Georgescu, Nr.32, angajează:
Zugrav COD COR 713102- 4 posturi și
faianțar COD COR 712201- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data
de 29.09.2021, ora 10.00, la sediul
societății.
l SC Sofmar Edil Construct SRL,
având CUI:33078367, cu sediul în
București, Sectorul 2, Șoseaua Morarilor, Nr.2B, CAMERA 11, Etaj 1 angajează: Zidar rosar-tencuitor COD COR
711205- 6 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 29.09.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
l Banca de Resurse Genetice Vegetale
pentru Legumicultură, Floricultură,
Plante Aromatice şi Medicinale
Buzău organizează concurs pentru
ocuparea postului de Cercetator Stiintific gradul III. Concursul va fi sustinut
la data de 12.10.2021, ora 11 00 . Dosa-

rele se depun pana la data de
2.10.2021, ora 16 00 la sediul Bancii de
Resurse Genetice Vegetale Buzău.
Relatii suplimentare: 0766363976,
Musat Bianca.

cipare la concurs, documentele pe care
trebuie să le conțină dosarul de concurs,
calendarul de desfășurare al concursului, bibliografia și tematica de concurs
se regăsesc pe site-ul www.frr.ro

l SC Demmr Tea Company SRL,
având CUI:19178352, cu sediul în
Municipiul Ploieşti, strada Ion Rusu
Sirianu, nr.20 (fosta strada Roşiori
nr.6), judeţul Prahova, angajează:
barman, cod COR 513201- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
serviciilor. Selecția are loc în data de
29.09.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l U.M. 01546 Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea a două
posturi vacante de personal civil
contractual, astfel: 1.Denumirea posturilor: -Asistent medical debutant la
Cabinet medical (fără vechime în
muncă, fără vechime în specialitate);
-Asistent medical debutant la Cabinet
medicină dentară (fără vechime în
muncă, tară vechime în specialitate).
2.Studii: -Asistent medical debutant la
Cabinet medical -studii postliceale
sanitare în specialitatea/domeniul asistent medical generalist dovedite cu
diplome eliberate de instituţii de învăţământ acreditate. Asistent medical
debutant la Cabinet medicină dentară
-studii postliceale sanitare în specialitatea /domeniul asistent medical generalist dovedite cu diplome eliberate de
instituţii de învăţământ acreditate. 3.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă: 19.10.2021, orele 09.00;
-Proba interviu: 26.10.2021, orele 09.00.
4.Data limită de depunere a dosarelor:
08.10.2021, orele 15.00. 5.Depunerea
dosarelor şi organizarea concursului se
vor face la sediul U.M.01546 Bucureşti,
DNCB Km 4,5, unde vor fi afişate şi
detaliile organizatorice necesare. Date
de contact ale secretariatului:
021/352.45.36 interior 103.

l Asociaţia Prietenii Seniorilor, având
CIF:42059550, cu sediul în Judeţul
Sibiu, Sat Slimnic, Comuna Slimnic,
strada Ruşilor, nr.61, angajează: infirmieră, cod COR 532103- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
serviciilor de îngrijire. Selecția are loc
în data de 28.09.2021, ora 09.00, la
sediul societății.
l SC Mitliv Industry Agregate SRL,
având CUI:28545377, cu sediul în
Municipiul Craiova, Calea Severinului,
nr.48, Judeţ Dolj, angajează: operator
la maşini-unelte cu comanda numerică, cod COR 722323- 20 posturi;
fierar betonist, cod COR 711402- 15
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcţiilor. Selecția are loc
în data de 28.09.2021, ora 09.00, la
sediul societății.
l Federația Română de Rugby, cu
sediul în bld.Mărăști, nr.18-20, sector 1,
București, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcţiei contractuale vacante de
execuție de Îngrijitor în cadrul Formațiunii Muncitori- 1 post pe data de
21.10.2021, ora 10.00, la sediul Federației Române de Rugby din bld.Mărăști,
nr.18-20, sector 1, București. Toate
informațiile privind condițiile de parti-

l Institutul de Chimie Macromoleculară
„Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în Iaşi,
Aleea Grigore Ghica Vodă, nr.41A, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: -Cercetător ştiinţific
gradul III -3 (trei) posturi în domeniile:
Chimia și Fizica materialelor polimere.
Concursul se va desfășura la sediul institutului pe data de 18.11.2021 (proba
interviu), respectând prevederile Legii
319/2003, Ordinului M.E.N.C.S.6129/
20.12.2016, H.G.286/2011 precum și
metodologia și criteriile de promovare ale
ICMPP. Dosarele de concurs se depun în
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termen de 30 zile de la data publicării
anunţului, până pe data de 28.10.2021,
până la ora 14.00. Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul Institutului, la
Biroul Resurse Umane Salarizare,
telefon: 0332/880.050 int.209 sau adresa
de e-mail: balan.catalina@icmpp.ro.
l Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu sediul
în Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A,
județul Constanța, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: -Economist
grad Specialist IA în cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, Subunitatea Galați, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul CERONAV -Subunitatea
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de
21.10.2021, ora 10.00; -Proba orală
(Interviu) în data de 22.10.2021, ora
10.00. Această probă va fi susţinută
doar de candidaţii declaraţi admişi la
proba scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul
economic; b)vechime în muncă de
minim 6 ani și 6 luni; c)experiență în
contabilitate de minim 6 ani; d)experiență în contabilitatea instituțiilor
publice de minim 1 an sau expert
contabil cu activitate în domeniu de
minim 3 ani. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până
la data de: 11.10.2021, ora 14.00, la
sediul din Str.Portului, nr.54A, Galați.
Relaţii suplimentare la sediul
CERONAV -Subunitatea Galați: Str.
Portului, nr.54A, persoana de contact:
Vasile Lepădatu, telefon 0236/416.773
sau 0236/471.011, int.103, E-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro.
l Unitatea militară 01656 Bucureşti,
din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs de ocupare pe
perioadă nedeterminată a unui post de
personal civil contractual asistent
medical generalist, cu diplomă de

școală sanitară postliceală în specialitatea generalist sau diplomă de absolvire a liceului sanitar sau echivalare.
Concursul va avea loc, astfel:
20.10.2021 (proba scrisă); 25.10.2021
(interviul), la sediul U.M.01656 Bucureşti, strada Antiaeriană, nr.6-8, Sector
5, Bucureşti. Data limită de depunere a
dosarelor, la sediul U.M.01656 Bucureşti este 11.10.2021, până în orele
15.30. Date de contact:
tel.021/420.39.90 interior 507, persoană
de contact: Alexandru Natalia, secretar.
Informații suplimentare la sediul
unității și pe site-ul www.forter.ro.

CITAȚII
l Anunț. În dosarul nr.11043/197/2021
al Judecătoriei Brașov s-a deschis
procedura declarării morții numitului
Cadan Nusu (născut la data de
06.06.1958) cu ultim domiciliu
cunoscut la Brașov, str.Dealul Spirii,
nr.18A, jud.Brașov. Rugăm persoanele
care dețin date cu privire la decesul
numitului Cadan Nusu (născut la data
de 06.06.1958) să le comunice Judecătoriei Brașov.
l Crăciunescu Vali Marinela cheamă
la Judecătoria Craiova, str.Brestei,
nr.12, pe Crăciunescu Marius Dacian,
în dosar 18654/215/2017*, la
28.09.2021, cmf 1, ora 11.45.

l Numitii Ciurcui Francisc, si Marginean Alexandru, ambii cu domiciliul
necunoscut sunt citati la Judecatoria
Turda la data de 12.10.2021, ora-10.00,
in calitate de parati in dosar
nr.7634/328/2020.
l Citație. Numitul Soualmia Abdessatar, cu domiciliile cunoscute în satul
Coșoveni, comuna Coșoveni, strada
Revoluției, numărul 35, județul Dolj, și
în municipiul Craiova, str.Grigore
Pleșoianu, nr.11, județul Dolj, este
chemat la Tribunalul Dolj, cu sediul în
Craiova, strada Brestei, numărul 12,
județul Dolj, în ziua de 15.10.2021, ora
12.30, la Sala 6, Completul C6A, în
calitate de intimat, în proces cu
Ciobanu Mihaela, în calitate de apelant
în dosarul nr.8138/215/2021, având ca
obiect ordonanță președințială-suplinire acord pârât.
l Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Arad pentru Robert&Roland
Star SRL, Arad prin Sentința Civilă
nr.160 din data de 09.09.2021 pronunţată, în dosarul 2637/108/2021 solicită
administratorului social al debitoarei să
depună toate documentele prevăzute de
67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvenţă la dosarul menţionat. De
asemenea, solicită creditorilor să depună
la Registratura Tribunalului Arad, în
dosarul nr.2637/108/2021, până la data
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de 19.10.2021, situaţia creanţelor reclamate în conformitate cu Legea 85/2014.
Pentru întocmirea Tabelului preliminar
al creanţelor, se vor anexa copii ale
actelor doveditoare.
l Se aduce la cunostiinta celor interesati ca petentii NeculicioiuAngela si
Vasii Eugenia cu domiciliul in com
Cristian str Voluntari nr.11 jud.Brasov,
au solicitat Judecatoriei Brasov sa se
constate ca au dobandit dreptul de
proprietate prin uzucapiune ,in mod
pasnic,netulburata de nimeni si in
nume de proprietar,incepand dinanul
1965, imobil situat in com.Cristian, str.
Lunga nr.173, sub nr.top 1857/15,
suprafata 1152mp persoanele interesate pot face opozitie la Jud.Brasov cu
precizarea ca in caz contrar in termen
de 40 zile, de la emietrea somatiei, se
va trecela judecarea cauzei,somatia
face parte integranta din dosarul civil
28374/197/2019 al judecatoriei Brasov
cu termen 12.10.2021 ora-9.00 sala-J2.
l Subsemnatul, Spaschi Horia, cu
domiciliul în satul Durneşti, Comuna
Durneşti, judeţul Botoşani, formulez
prezenta cerere prin care solicit declararea morţii numitului Spaschi Emil,
tatăl meu, prin hortărâre judecătorească. Spaschi Emil, nascut la data de
8 iulie 1943 în comuna Hlipiceni,
judeţul Botoşani, fiind fiul lui Spaschi
Ioan şi Spaschi Maria. Acesta s-a căsătorit la data de 28.10.1966 cu mama
mea, Spaschi (Sava) Verginia. Arătăm
faptul că, tatăl meu, Spaschi Emil, nu
a mai întreţinut nici o legătură cu
familia sa din luna iunie a anului 1980.
Acest fapt nu ne-a interesat, pentru că
nu a fost niciodată alături de noi, tot
timpul era plecat din ţară şi nici unul
dintre noi nu avea vreo legătură apropiată faţă de acesta. În schimb, în luna
ianuarie 2021 am dorit să ne
prezentăm la notarul public, în vederea
dezbaterii succesiunii lăsată de părinţii
noştri, moment în care ni s-a cerut
certificatul de deces al acestuia. Solicit
administrarea probei cu înscrisuri,
martori: Cojocariu Angelica, Spaschi
Emil. În drept îmi intemeiez prezenta
cerere în baza art. 49 din Codul Civil.

DIVERSE
l Grigorescu Dan Razvan prin S.C.
SCALINI PROIECT S.R.L. Brașov,
având sediul în Brașov, str. Sitarului,
nr. 28, județul Brașov titular al planului
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,,Amenajament Silvic - U.P.VII Pripor
Tătaru – proprietate privată aparținând persoanei fizice Grigorescu Dan
Răzvan”, din UAT Moroeni, judet
Dâmbovita, anunţă publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de încadrare
în cadrul ședintei Comitetului Special
Constituit din data de 20.09.2021,
urmând ca planul propus să fie supus
procedurii de adoptare cu aviz de
mediu. Comentarii privind decizia
etapei de încadrare se primesc în scris
la sediul APM Dâmbovița, Calea
Ialomiței, nr.1, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
l SC SIENA RESIDENCE SRL,
având sediul în str.Biruinței, nr.3,
bl.C1, ap.6, Popești Leordeni, Județul
Ilfov, titular al Planului Urbanistic
Zonal „Modificare reglementări aprobate prin HCL nr.25/2012 în vederea
construirii unui ansamblu de locuințe
colective P+4E, spații comerciale și
funcțiuni complementare” din localitatea Popești Leordeni, Județul Ilfov,
NC 126410, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până joi, între
orele 09.00-13.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen
de 18 zile de la data publicării anunțului.
l SC SIENA RESIDENCE SRL,
având sediul în str.Biruinței, nr.3,
bl.C1, ap.6, Popești Leordeni, Județul
Ilfov, titular al Planului Urbanistic
Zonal „Introducere în intravilan în
vederea construirii unui imobil cu
funcțiuni mixte, locuințe colectiveComerț- servicii cu regim de înălțime
Ds+P+4E”, din localitatea Popești
Leordeni, Județul Ilfov, NC 107610,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului
poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de
luni până joi, între orele 09.00-13.00.

Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Ilfov,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
l Degeratu Aura Cătălina și Poenaru
Dorin Mihail, în calitate de titulari,
anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale a planului
“Amenajament silvic U.P. IX Rușețu”,
a Studiului de Evaluare Adecvată și a
Raportului de mediu, plan propus a fi
amplasat în comuna Moroieni, jud
Dâmbovița. Varianta finală de plan
poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Dâmbovița,
în zilele de luni - vineri, între orele 9.00
– 13.00. Comentariile publicului și
propunerile scrise se primesc zilnic la
APM Dâmbovița, Târgoviște, Calea
Ialomiței nr. 1, cod 130142, fax: 0245
213 944, e-mail: office@apmdb.anpm.
ro în zilele de luni - joi, între orele 9.00
– 14.00 și vineri între orele 9.00 – 12.00,
până la data de 07.11.2021.
l Anunt Public 1. Mihai Cristian-Sebastian avand domiciliul in Str.
Lizeanu, nr.28, ap.2, sector 2-localitatea Bucuresti, titular al planului
P.U.Z.-Amenajare zona sport-agrement-parc, terenuri sport, zona servicii
aferenta functiunii, lacuri agrement
(prin exploatare agregate in sistem
balastiera) amenajare circulatii si utilitati, adresa T184, P664/2-5,664/36/1,
664/17,17/1-2, 664/26a, 664/12, 19,
20,22,664/29-49 in localitatea Magurele, Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra organizarii dezbaterii publice
pentru proiectul de plan/program
propus, inclusiv a raportului de mediu.
Dezbaterea publica va avea loc in
Bucuresti, sector 2, str.Delea Veche,
nr.16-18 si/sau online, la data de 15.
noiembrie.2021, ora:12.00. La dezbaterea deschisa publicului vor participa
urmatoarele autoritati:APM.Ilfov si
alte Institutii interesate. NOTA:ANUNT LA DEZBATERE PUBLICA
(cu cel putin 48 de zile calendaristice
inainte de data realizarii dezbaterii).-art.31 alin.(1). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria
pagina de internet.

ADUNĂRI GENERALE
l Subsemnatul Gheorghias DragosEduard, cu domiciliul in Ploieşti, Str.
Vitejilor, nr. 9, bl. 110, sc. B, et. 2, ap. 32,

Judeţul Prahova, in calitate de asociat/
administrator al Value Learning S.R.L.,
cu sediul in Localitatea Nehoiu, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 3-5, Judetul Buzau,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub
nr. J10/1036/2016, avand CIF 36410427,
Va transmit Convocatorul Adunarii
Generale a Asociatilor Value Learning
S.R.L. nr. 1/17.09.2021, pentru sedinta
din data de 12.10.2021, ora 9.00, dupa
cum urmeaza: “Administratorul societatii Value Learning S.R.L., cu sediul in
Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5,
Judetul Buzau, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Buzau sub nr. J10/1036/2016,
avand CIF 36410427, in temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu
completarile si modificarile ulterioare,
domnul Gheorghias Dragos-Eduard,
Avand in vedere: dezinteresul asociatului
Enzo Bruno Ceravolo in ceea ce priveste
activitatea societatii, manifestat prin
lipsa de la sedintele adunarii generale,
impiedicand astfel luarea deciziilor
importante in ceea ce priveste activitatea
societatii; impiedicarea de catre asociatul Enzo Bruno Ceravolo (care detine si
calitatea de administrator) a incheierii
contractelor de vanzare pentru apartamentele care fac obiectul antecontractelor de vanzare-cumparare incheiate de
societate cu Aldelco Man Power S.R.L. si
Sales Training Performance S.R.L., prin
neprezentarea la notariat in vederea
semnarii contractelor de vanzarecumparare si prin neprezentarea in
adunarea generala, in vederea imputernicirii celuilalt asociat sa semneze aceste
contracte; antrenarea societatii in litigii,
ca urmare a faptelor mentionate in
alineatele precedente, societatea fiind in
pericolul de a suporta prejudicii importante rezultate din angajamentele incheiate anterior si nefinalizate datorita lipsei
si neimplicarii asociatului Enzo Bruno
Ceravolo in activitatea societatii; imposibilitatea valorificarii apartamentelor
situate in imobilul edificat de societate in
localitatea Nehoiu, Judetul Buzau si
implicit a continuarii activitatii societatii
in conditii normale; refuzul asociatului
si administratorului Enzo Bruno Ceravolo de a raspunde solicitarilor asociatului/ administratorului Gheorghias
Dragos-Eduard; Convoaca Adunarea
Generala a Asociatilor societatii, pentru
data de 12.10.2021, ora 9.00, care se va
tine la sediul acesteia situat in Nehoiu,
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Judetul
Buzau, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Se supune aprobarii solicitarea de
retragere din societate a asociatului
Gheorghias Dragos-Eduard, detinand 10
parti sociale, reprezentand 50 % din
capitalul social si cesionarea partilor
sociale catre asociatul Enzo Bruno Ceravolo sau catre o persoana din afara societatii. 2. Se supune aprobarii acordarea
drepturilor cuvenite pentru partile
sociale detinute de asociatului Gheorghias Dragos-Eduard, valoarea acestora
fiind de 50% din activul net al societatii,
respectiv cota corespunzatoare patrimoniului societatii aferenta partilor sociale
detinute, suma propusa fiind echivalentul in lei a 400.000 euro. 3. Se supune
aprobarii imputernicirea administratorului/asociatului Gheorghias DragosEduard pentru indeplinirea
formalitatilor necesare privind publicarea si inregistrarea Hotararii Adunarii
Generale Extraordinara a Asociatilor la
Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Buzau. In cazul in care
nu se vor indeplini conditiile legale
privind cvorumul si valabilitatea deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a Asociatilor societatii Value
Learning S.R.L., se va tine in data de
13.10.2021, la aceeasi ora, adresa si
avand aceeasi ordine de zi.
l CONVOCAREA Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor METEOR S.A.
Consiliul de Administrație al
METEOR S.A., societate pe acțiuni
înființată și 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 şi
cod de înregistrare fiscală: RO361340
(denumită în continuare “Societatea”),
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
04.11.2021, 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 15.10.2021. 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
05.11.2021, ora 10:00, în aceeaşi locaţie
şi cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea
Generala Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 15.10.2021, stabilită ca
dată de referinţă. Ordinea De Zi A
Adunării Generale Ordinare A Acţio-

narilor: 1. Aprobarea prelungirii
contractului de audit extern existent,
încheiat cu societatea Deloitte Audit
S.R.L., în noile condiții, sau a numirii
unui nou auditor, pentru 3 ani financiari, respectiv 2021 - 2023 inclusiv, cu
posibilitatea auditării situaților financiare interimare la data de 30.06. și/sau
30.09., conform propunerii Consiliului
de Administrație. 2. Actualizarea art.
16 al Actului constitutiv privind
prelungirea contractului de audit
extern al auditorului financiar extern al
Societății sau a numirii unui nou
auditor, în funcție de ofertele primite
de Societate și stabilirea perioadei
contractuale. 3. Împuternicirea directorului general al Societății, domnul
Ovidiu Iuliu MARIAN, în vederea
semnării oricăror documente aferente
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv a Actului
constitutiv actualizat al Societății și a
contractului de audit extern şi a efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, tuturor procedurilor
şi formalităţilor prevăzute de lege în
scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se face în
conformitate cu dispoziţiile actului
constitutiv al Societăţii, precum şi 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 Societăţii cu 48 de ore înainte
de adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 14.8 din Actul
Constitutiv actualizat al Societăţii,
participarea acționarilor în cadrul
AGOA poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății își
vor putea exercita dreptul de vot prin
corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul
prin corespondență atașat prezentului
Convocator și înaintat la secretariatul
Societății prin e-mail, la adresa de
e-mail office@meteorsa.ro, votul astfel
exprimat fiind valabil dacă buletinul de
vot este primit către Administrator cel
tarziu la data AGOA ora 10:00 (ora
României). 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
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
generale, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare 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 exercitarea 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 revizuită, folosind aceeaşi
procedură ca şi cea utilizată pentru
ordinea de zi anterioară, cu respectarea
termenului prevăzut de Legea nr.
31/1990, republicată, 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 întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor până cel târziu
la data de 28.10.2021. Societatea va
răspunde la întrebările adresate de
acţionari. Fergus Construct International S.R.L. prin reprezentant permanent, Petru Ion Văduva
l CONVOCAREA Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor UNIVERSAL
S.A. Consiliul de Administrație al
UNIVERSAL S.A., societate pe acțiuni
înființată și funcționând conform
legilor din România, cu sediul social în
Bucureşti, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1,
sector 3, având număr de înregistrare
în Registrul Comerţului: J40/10/1991 şi
cod de înregistrare fiscală: RO 361390,
(denumită în continuare “Societatea”),
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
04.11.2021, ora 11:00, la sediul Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1,

Sector 3, Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 15.10.2021. 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 05.11.2021, ora 11:00, în
aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de
zi. La Adunarea Generala Ordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înscrişi în
Registrul Acţionarilor la data de
15.10.2021, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea De Zi A Adunării Generale Ordinare A Acţionarilor: 1.
Aprobarea prelungirii contractului de
audit extern existent, încheiat cu societatea Deloitte Audit S.R.L., în noile
condiții, sau a numirii unui nou
auditor, pentru 3 ani financiari,
respectiv 2021 - 2023 inclusiv, cu posibilitatea auditării situaților financiare
interimare la data de 30.06. și/sau
30.09., conform propunerii Consiliului
de Administrație. 2. Actualizarea art.
16 al Actului constitutiv privind
prelungirea contractului de audit
extern al auditorului financiar extern al
Societății sau a numirii unui nou
auditor, în funcție de ofertele primite
de Societate și stabilirea perioadei
contractuale. 3. Împuternicirea directorului general al Societății, domnul
Ovidiu Iuliu MARIAN, în vederea
semnării oricăror documente aferente
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv a Actului
constitutiv actualizat al Societății și a
contractului de audit extern şi a efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, tuturor procedurilor
şi formalităţilor prevăzute de lege în
scopul îndeplinirii hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor.
Participarea la Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se face în
conformitate cu dispoziţiile Actului
Constitutiv al Societăţii, precum şi 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 Societăţii cu 48 de ore înainte
de adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 13.8 din Actul
Constitutiv actualizat al Societăţii,
participarea acționarilor în cadrul
AGOA poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății își
vor putea exercita dreptul de vot prin
corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul
prin corespondență atașat prezentului
Convocator și înaintat la secretariatul
Societății prin e-mail, la adresa de
e-mail office@universalsa.ro, votul
astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit către Administrator cel tarziu la data AGOA ora
11:00 (ora României). 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 justificare 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 exercitarea 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 revizuită, folosind
aceeaşi procedură ca şi cea utilizată
pentru ordinea de zi anterioară, cu
respectarea termenului prevăzut de
Legea nr. 31/1990, republicată, 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 întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor până cel
târziu la data de 28.10.2021. Societatea
va răspunde la întrebările adresate de
acţionari. Fergus Construct International S.R.L. prin reprezentant permanent, Petru Ion Văduva Președinte al
Consiliului de Administraţie

LICITAȚII
l SCP INSOLVEIN SPRL Timişoara,
cu sediul în Timişoara, str.Simion
Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator judiciar al SC Ripensia SRL,
Divici, debitoare în dos. nr.3949/30/2012,
organizează licitație publică cu strigare
în data de 08.10.2021, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar, pentru
bunurile mobile constând în: Dumper 4
bucăți- 7.980Lei +TVA/ bucată. Date de
contact: tel.0256.206.661, mobil:
0722.703.385, e-mail: insolvein@yahoo.
com. Alte informaţii le puteţi afla de la
lichidatorul judiciar la tel.0256.206661,
0722.703.385.
l Fast For Internet Solution SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică in
bloc la prețul de 223.492,50 lei + TVA,
bunuri mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza lte, radioreleu
microunde, echipamente integrare,
platforma operare reţea si echipament
energie electrica. Persoanele interesate
vor achizitiona dosarul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 07.10.2021, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de
14.10.2021 și 21.10.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
Dacia 1305, motorină, 2006, 240.000
km, baterie descărcată, nefuncțională,
uzură generală la prețul de 944,50 lei,
precum și chioscuri mobile pentru
distribuirea presei: 21 chioscuri la
prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 chioscuri
la prețul de 1.743,90 lei/buc, 15 chioscuri la prețul de 1.772,70 lei/buc., 4
chioscuri la prețul de 1.801,20 lei/buc.
si 2 chioscuri la prețul de 2.430 lei/
buc. La prețurile de pornire se adauga
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra dosarele de prezentare de la
administratorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 30.09.2021,
ora 14/00 la sediul administratorului
judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
07.10.2021, 14.10.2021 și 21.10.2021,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Pacnet Concept Solutions SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
in bloc la prețul de 183.531,49 lei +
TVA echipamente IT furnizare
servicii internet: sistem de securitate
perimetru, platforma monitorizare
retea, cabinet echipamente, statie de
baza LTE, echipament integrare, platforma operare retea, echipament
energie electrica, 2 radiorelee
microunde. Persoanele interesate vor
cumpăra dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 01.10.2021,
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 08.10.2021 și 15.10.2021,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: 6 masini de curatat
ate (186,60 lei/buc), masina de spalat
rufe (169,40 lei), uscător rufe (171,40
lei), distrugător Fellowes (111,80 lei),
seif sigma (12,60 lei), aspirator (36,60
lei), combină frigorifică (48 lei), 3
masini de taiat material CURRIS (89
lei/buc), utilaj confectii textile (220,60
lei), 2 imprimante (45,20≈15 lei/buc),
set canapea (256,80 lei), 2 mese
(52,60≈19,80 lei/buc). La prețurile de
pornire se adaugă TVA. Persoanele
interesate vor cumpăra dosarul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de participare
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
07.10.2021, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 14.10.2021 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.”
l Ursuletul Pofticios SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL scoate
la vânzare prin licitaţie publică Dacia
Dokker 2017, motorină, peste 100.000
km, prezintă uzură generală, sistemele
de direcție și frânare necesită revizie
generală, baterie descărcată, far
dreapta neetanș, amortizoare cu uzură
generală, capac semnalizare dreapta
spate fisurat, caroserie zgâriată, ușă
laterală dreapta ușor deformată, bară
spate deformată, uși spate înfundate,
parbriz spart și fisurat, fără proiectoare, fără instalație de aer condiționat,
la prețul de evaluare de 24.923,36 lei și
vânzare în bloc bunuri mobile ce nu
mai pot fi utilizate în industria alimentară fiind în stare avansată de uzură,
nefuncționale, prezintă deformari
mecanice, urme de rugină pe porțiuni
extinse (cantar electronic, calculator
Asus Vivo mini, laptop Asus Vivo book,
sistem audio boxe, multifunctional
laser, monitor led, sistem video, aparat
shaorma - 3 buc, gril dublu striat, plita
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cromata dublu neteda, fripteuza dubla,
masa preparare pizza, maşina gătit 4
focuri, cutit electric kebab, vitrina
expunere ingredinte pizza, spălător
inox, spălător de perete cu acţionare la
genunchi, masa tip dulap, hota
extracţie de perete - 2 buc, plita clătite,
masa tip dulap, dulap frigorific,
maşina curatat cartofi, variator viteza
electronic - 2 buc) la prețul de 2.200 lei.
Persoanele interesate vor cumpăra
dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 01.10.2021, ora
13/00 la sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 08.10.2021 și
15.10.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.”
l Prunus Forest SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică Scania
P420 - PH09SSJ cu remorca transport
busteni PH09SWN (83.650,35 lei),
Scania - PH09WAX cu remorca transport busteni PH09UCR (84.500,15 lei).
La prețurile de pornire se adaugă TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra
dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 01.10.2021, ora
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de
08.10.2021 și 15.10.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.”
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie cu plic inchis.1)Informatii privind autoritatea
contractuala:Primaria Municipiului
Oradea, cu sediul in mun.Oradea410100, P-ta.Unirii nr.1, jud.Bihor, Cod
fiscal:RO35372589, tel:0259/408812;
0259/437.000, int.223; fax:0259/436.276;
E-mail:primarie@oradea.ro; 2)Informatii privind obiectul licitatiei:Concesionarea terenului-in suprafata de
391mp-cu nr.cadastral.200137, inscris
in CF.200137-Oradea, situat in str.
Calea Clujului nr.198C, in vederea
realizarii unei investitii in conformitate
cu prevederile Regulamentului local de
urbanism;3)Data limita de depunere a
ofertelor:20.octombrie.2021, ora:10:00,

la sediul autoritatii contractuale. 4)
Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de
calificare:20.octombrie.2021, ora:14:00.
5)Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor financiare:20.10.2021,
ora:14:30. 6)Documentatia de atribuire
gasiti accesand site-ul:www.oradea.ro,
sectiunea-licitatii.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin practician in
insolventa Ciulianu Elena Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Dumipit Comimpex SRL, cu
indeplinirea atributiilor prevazute de
Legea 85/2014, conform Hotararii din
data de 02.06.2020 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 32084/3/2017, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor mobile
af late in proprietatea Dumipit
Comimpex SRL constand in materiale
textile din bumbac – 30 de pachete a
cate 40 ml la suma de 1116 Euro
exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se va organiza in data de
06.10.2021, ora 13.00 prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care
bunurile mobile nu se vor vinde la
primul termen de licitatie, incepand cu
06.10.2021, se vor organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din București, Blvd. Mircea
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector
3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si
modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Blvd.
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap.
10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 200 lei. Achizitionarea caietului
de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
0726.014.837.
l Concesionare Pajisti Aparținând
Domeniului Public Al Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT Comuna

Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava str. Constantin Langa nr.
93, comuna Miroslava, cod 707305,
jud. Iaşi, E-mail: secretariat@ primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: pajiști
aparținând domeniului public al
comunei Miroslava crescătorilor de
animale persoane fizice și/sau juridice
având animalele înscrise în registrul
agricol și RNE; Redevența: este de
minim: 150 lei/an/ha. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 07.10.2021, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă

documentație de atribuire: 07.10.2021,
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 14.10.2021, orele 16.00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri
sigilate unul exterior şi unul interior. 7.
Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.10.2021, orele 10.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi,
8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud.
Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.09.2021.

PIERDERI
l SC AEGEAN TEXTILE SRL,
persoana juridica romana cu sediul in
Bucuresti, sector 3, str. Lipscani nr. 37,

parter, CUI 32166860, înmatriculata la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/10527/23.08.2013 declara pierdute
următoarele documente: certificat de
înregistrare seria B nr.3202206 emis de
către Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul Bucuresti la data
de 24.05.2016, precum și certificatul
constatator emis odată cu acesta.
l Societatea Comercială
NEO-COREL COMEXIM SRL, cu
sediul în Localitatea Margunea,
Județul Suceava, nr.705, înmatriculată
la Registrul Comerțului sub numărul
J33/721/1995, CUI:RO7537533, anunță
pierderea Autorizației Sanitar-Veterinare nr.355 din 27.06.2014 emisă de
Direcția Sanitară Veterinară și Pentru
Siguranța Alimentelor Suceava.
l Pierdut Certificat de înregistrare cu
seria B nr.1663873 emis de Oficiul
Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul București al societății
Pasirom Interactiv SRL, cu sediul
social în Municipiul București, Str.
Intr.Horbotei, nr.4, bl.G5, sc.1, et.5,
ap.23, Sector 3, număr de ordine în
Registrul Comerțului J40/10243/2002,
cod unic de înregistrare 14947358. Îl
declar nul.
Publicitate
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O nouă lucrare cu reflecții, eseuri și dezvăluiri ale
fostului mare demnitar comunist

