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OFERTE SERVICIU
Bitcoin Smart Solution SRL caută curier (2 posturi).
Condiții minime: experiență minim 3 ani în domeniu,
studii medii, limba engleză. Tel.contact: 0739.678.894.
SC Avera Engineering SRL, cu sediul în București,
angajează zugravi. CV-urile se pot depune la adresa de
email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile pot
avea loc în data de 02.05.2022, între orele 10.00 și 14.00.
SC Mathias Hbuilding SRL, cu sediul în Pischia,Timiș,
angajează necalificați pentru apă și canal. CV-urile se pot
depune la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile pot avea loc în data de 02.05.2022, între
orele 10.00 și 14.00.
SC Andoser Europa SRL, cu sediul în Comuna Ulmi,
Județul Giurgiu, angajează muncitori necalificați în agricultură. CV-urile se pot depune la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile pot avea loc în
data de 02.05.2022, între orele 10.00 și 14.00.
Recondi Construct S.R.L. ,anunta vacantarea a 3
posturi de dulgher.CV-urile se pot depune la adresa de
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 04.05.2022.
SC Olimp Impex SRL, cu sediul în Cihei, Str.Mare,
Nr.72, Bihor, angajează la punctul de lucru din Oradea, Str.
Ogorului, nr.42, pentru următoarele posturi: 2 lăcătuși
mecanici, Cod COR 721410, studii medii. CV-urile se
transmit pe adresa de email: office@olimpimpex.ro
SC Delta Dream Tours SRL, CUI: 24339315, angajează
10 muncitori necalificați, COD COR 931302. Relații
telefon: 0756.028.210.
SC RPC Case Doi SRL, având CUI: 44265956, cu sediul
în Sat Dumbrăvița, Comuna Dumbrăvița, Strada Arinului,
nr.68, Parter, Cam.13, Scara B, Ap.SAD 01-A, județ Timiș,
angajează: Muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construcții, cod COR 931302- 6 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
02.05.2022, ora 09.00, la sediul societății.
S.C. Phoenix Reciclyng S.R.L., cu sediul în Mediaș, Str.
Turda, nr.10, sc.C, ap.19, județ Sibiu, angajează 4 lucrător
sortator deșeuri reciclabile. Informații se pot obține de
luni-vineri, la nr.de telefon: 0751.020.292, între orele 9.0013.00.
Asociația Elizabeth, cu sediul în jud.Cluj, municipiul
Dej, str.Șomcutului nr.82, angajează 4 îngrijitoare la unităţi
de ocrotire socială și sanitară. Informații se pot obţine de
luni-vineri, la nr.de telefon: 0766.639.183.
SC Anette Aqua&Spa SRL, cu sediul în loc.Covaci, jud.
Timiș, este în căutarea unor persoane vorbitoare de limba
engleză în vederea angajării pe poziția de: maseur de
întreținere și relaxare -cod COR: 514204 (2 poziții libere,
studii medii, calificare în domeniu prin diplomă de școală
sau curs /training și min.1 an experiență în domeniu,
cunoașterea a cel puțin 4 tehnici diferite de masaj). Pentru
informații suplimentare și programarea interviurilor ne
puteți contacta la nr.de tel.0728.974.878, în perioada
29.04.2022-04.05.2022, în intervalul orar 09.00-15.00.
Anunţ concurs. Primăria municipiului Galaţi, cu sediul
în Galaţi, str. Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului contractual temporar vacant de inspector de
specialitate, gradul II - Serviciul Investiţii. Concursul
constă în 3 etape succesive, după cum urmează: - selecţia
dosarelor de înscriere; - proba scrisă; - interviul. Proba
scrisă va avea loc pe data de 18.05.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 54,
iar interviul va avea loc într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: - absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul fundamental știinţe inginerești; - vechime minim
6 luni în specialitatea studiilor superioare. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs,
respectiv până pe data de 06.05.2022, ora 14.00, la sediul
Primăriei municipiului Galaţi, la Serviciul Resurse Umane
și Salarizare, camera nr. 208 - str. Domnească nr. 54. Relaţii
suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane
și Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236307713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de
contact - Toporău Teofania - consilier.
Anunţ concurs. Primăria municipiului Galaţi, cu sediul
în Galaţi, str. Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
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nată a postului contractual vacant de director - Centrul
Multifuncţional de Servicii Sociale Galaţi. Concursul
constă în 3 etape succesive, după cum urmează: - selecţia
dosarelor de înscriere; - proba scrisă; - interviul. Proba
scrisă va avea loc pe data de 24.05.2022, ora 10.00, la
sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească
nr. 54, iar interviul va avea loc într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: - absolvenţi de studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în unul din următoarele domenii de licenţă:
asistenţă socială sau sociologie; psihologie sau știinţe ale
educaţiei; drept; știinţe administrative; sănătate; economie
sau management, finanţe, contabilitate; - absolvenţi de
studii universitare de master în domeniul „management”
sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor superioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de
art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, respectiv până pe data de 13.05.2022, ora
14.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi, la Serviciul
Resurse Umane și Salarizare, camera nr. 208 - str.
Domnească nr. 54. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
Serviciul Resurse Umane și Salarizare, str. Domnească nr.
54, cam. 208, tel. 0236-307713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact - Toporău Teofania - consilier.
Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal, cu sediul
în Caracal, str. PlevneI, nr. 36, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea a 5 funcţii contractuale vacante
de: infirmieră debutantă, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul Primariei Municipiului
Caracal, Str. Piața Victoriei, Nr. 10, astfel: - Proba scrisă în
data de 23.05.2022, ora 10:00, - Proba interviu în data de
25.05.2022, ora 10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)
Școală generală; b) Curs de infirmiere organizat de Ordinul
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților
medicali din Romania sau curs organizat de furnizori
autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății. c) fără
condiție de vechime în specialitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a la sediul Centrul De Asistență
Medico-Socială Caracal, Str. Plevnei, Nr.36, Caracal, Jud.
Olt. Relaţii suplimentare la sediul: Centrul De Asistență
Medico-Socială Caracal, persoană de contact: Tudor Ionela
Luiza, telefon 0249/512700 / 0740 04 04 16, fax
0249/512700, E-mail: cams_caracal2003@yahoo.com.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Ilfov organizează în data de 25.05.2022, ora
11.00, la sediul instituţiei din oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr.94-96, județ Ilfov, concurs pentru ocuparea a 5
funcții contractuale de execuție vacante, după cum
urmează: Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor
Adulte cu Handicap, 1 post asistent social: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea
Asistență socială sau în domeniul Științelor umaniste și
arte, Specializarea Teologie asistență socială; Vechime
minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; Aviz de exercitare a profesiei de asistent
social, treapta de competență -principal, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România. 1 post
instructor de educație, nivel studii S: Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 3 ani. Centrul de Intervenție în Regim de Urgență
în Domeniul Asistenței Sociale, Situații de Abuz, Neglijare,
Trafic, Migrație, Repatrieri, Violență Domestică și Telefonul Social, 2 posturi psiholog: Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie; Atestat de liberă practică
eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea Psiholog practicant în psihologie clinică și/sau psihoterapie; Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului: 0 ani. 1 post șofer: Studii liceale absolvite cu
diplomă de bacalauret sau școala generală absolvită cu
certificat/ adeverinţă de absolvire; Vechimea necesară
ocupării postului: minimum 3 ani; Permis de conducere
categoria B; Aviz psihologic favorabil exercitării funcției.
Condiţii de desfășurare a concursului sunt: -proba scrisă în
data de 25.05.2022, ora 11.00; -interviul în data de
30.05.2022, ora 11.00. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de 12.05.2022, ora
16.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Ilfov, din oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr.94-96, județ Ilfov. Relații suplimentare se obțin la
tel.021.369.58.87, 021.369.58.89, 021.369.58.90, interior
106, Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională.

Primăria Oraș Balș, str.Nicolae Bălcescu nr.14, județul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante contractuale de execuție perioadă nedeterminată,
în conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel: -1 post inspector de
specialitate debutant, nivel studii superioare la Compartiment Protecția Familiei, Beneficii Sociale (normă întreagă);
-1 post inspector de specialitate gradul II, nivel studii
superioare la Unitatea de învățământ pentru educație
timpurie -nivel antepreșcolar Ed T-APRE „Petre D.Roșca”
Balș (jumătate de normă). Condiții specifice: -inspector de
specialitate debutant, nivel studii superioare; -Studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în specializarea: asistență socială/economic/
juridic; -Nu se cere vechime în specialitate; -inspector de
specialitate gradul II, nivel studii superioare; -Studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științelor economice; -Minimum 6
luni vechime în specialitate. Candidații vor îndeplini
condițiile prevăzute la art.3 din H.G.nr.286/2011 republicată. Concursul va avea loc în data de 24.05.2022, ora
10.00, proba scrisă și în data de 27.05.2022, ora 10.00,
interviu, la sediul Primăriei Orașului Balș, cu sediul în
Balș, str.Nicolae Bălcescu nr. 14, județul Olt. Dosarele de
concurs se depun la sediul Primăriei, Compartiment
Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv în
perioada 02.05.2022-13.05.2022, ora 14.00. Bibliografia se
afișează la sediul Primăriei Orașului Balș, județul Olt și pe
site-ul Primăriei Orașului Balș, www.primariabals.eu.
Relații suplimentare se pot obține la telefon 0249/450.145.
Primăria Comunei Mihăești, județul Vâlcea, organizează
concurs/examen de promovare în grad profesional, în data
de 19.05.2022, orele 10.00, a funcției contractuale de Referent I în Referent IA, în cadrul Compartimentului
Cadastru, Agricultură și Zootehnie. Număr posturi 1.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă: 19.05.2022,
orele 10.00; -Proba interviu: 20.05.2022, orele 10.00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Studii medii obligatorii. 1.Condiții
generale specific pentru promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice de Referent
I în Referent IA. Din cadrul Compartimentului Cadastru,
Agricultură și Zootehnie, al Primăriei Mihăești, jud.Vâlcea.
Cele prevăzute de art.479 din HG 57/2019 privind Codul
Administrativ. Cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției contractuale din care promovează. 2.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
teremen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului
într-un cotodian de largă circulație, precum și la sediul
instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Comunei Mihăești, telefon 0250/772.522,
persoana de contact: Secretarul comisiei Mladin Ion.

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată în
subordinea M.A.D.R., organizează concurs în data de 24
mai 2022 -proba scrisă, ora 10:00, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție, cu studii superioare,
de: -10 posturi de Consilier gr. IA –D.I.T.-S.S.P.C.D.R.P.,
D.G.P.P.R. –S.G.P.P.R., D.E.-S.F.C.S., C.I.T. –O.J.F.I.R.
Arad, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Mureș și Tulcea
-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor de minimum 1 an, D.E.–S.A.P. -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 2
ani și 6 luni; -2 posturi de Consilier debutant– D.I.T.
–S.S.P.C.D.R.P. Cerințele specifice pentru ocuparea posturilor se regăsesc pe site-ul A.F.I.R.- www.afir.info, la secțiunea Despre AFIR/ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri
de angajare și la sediul A.F.I.R. din str. Știrbei Vodă, nr.43,
sector 1, București. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 13 mai 2022, ora 14.30, la sediul A.F.I.R., str.
Știrbei Vodă. nr.43, sector 1, București. Proba scrisă va avea
loc în data de 24 mai 2022, ora 10:00, iar interviul va avea
loc în data de 30 mai 2022, începând cu ora 09:00, probe ce
vor fi susținute la sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din Strada Știrbei Vodă, nr.43, sector 1,
București. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
A.F.I.R. și la numerele de telefon 031.860.25.48 -Lorena
Lăpădătescu/ 031.860.29.37 -Daniela Schiaucu.
Anunţ pentru ocuparea posturilor contractuale vacante
prin Concurs/ Examen: Institutul de Studii Avansate
pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G.
nr.286 anunta organizarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor contractuale, vacante, de execuţie, în următoarele condiții: Concursul se va desfășura la sediul din
București, bd. Mareșal Constantin Prezan nr.2A, sector 1 și
va consta în 3 probe: proba selecției dosarelor, proba scrisă
și proba interviu. Condițiile generale de ocupare a postului
se regăsesc pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere.
Condiţii specifice de ocupare a postului: •1 post consilier
(S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativtehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă
(8h/zi), perioadă nedeterminată: -studii superioare, absolvite cu diplomă de licență; -vechime în muncă de minim 5
ani; -vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani;
-vechime efectivă în domeniul registratură/ secretariat
minim 1 an, dovedită prin documente eliberate de angajator (adeverință, fișă de post etc.); -cunoștințe avansate de
operare computer; cunoașterea unei limbi străine: limba
engleză- nivel mediu; -cunoștințe de arhivare a documentelor; -cunoștințe de comunicare și relații publice.•1 post
consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu
I.S.A.C.C.L.) în cadrul Compartimentului Financiarcontabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă
nedeterminată: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul științelor sociale; -vechime în muncănu este cazul; -cunoștințe de operare calculator. •1 post
consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare
contracte mentenanță și reparații) în cadrul Compartimen-

tului administrativ- tehnic, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată; -studii superioare absolvite cu
diplomă de licență în domeniul științelor sociale; -vechime
în muncă- nu este cazul; -cunoștințe de operare calculator.
•1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi,
perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului
Natura, Cultura, Societate: -studii superioare, absolvite cu
diplomă de licență în domeniul ingineriei geologice sau
geologiei; -vechime în muncă minim 5 ani; -vechime în
specialitatea studiilor minim 5 ani; -experiență minim 3 ani
în domeniul evaluării, prevenției și monitorizării riscurilor
naturale; -experiență minim 3 ani în domeniul măsurătorilor geofizice; -experiență minim 3 ani în aerofotogrammetrie și imagistică geologică; -cunoștințe lingvistice: limba
engleză (nivel mediu). Pentru înscriere candidații vor
prezenta un dosar cu documentele obligatorii conform
art.6 din H.G. nr.286/2011 Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
care se regăsesc pe site-ul I.S.A.C.C.L. la secțiunea
Cariere– Anunțuri. Cererea de înscriere poate fi descărcată
de pe site-ul Institutului la secțiunea Cariere. Bibliografia
de concurs se găsește pe site-ul I.S.A.C.C.L., secțiunea
Cariere. Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la
concurs se realizează în perioada 02.05.2022- 13.05.2022,
ora 13.00, la sediul Institutului. Proba scrisă, se va desfășura la sediul Institutului, în data de 23.05.2022, ora 10:00
(fără a se depăși durata maximă admisă de 3 ore). Interviul
se va desfășura în data 27.05.2022, la sediul I.S.A.C.C.L.,
ora va fi anunțată pe site-ul I.S.A.C.C.L. la afișarea rezultatelor la proba scrisă. Rezultatul final al concursului se
afișează la sediu și pe pagina de internet a I.S.A.C.C.L., cel
târziu la data de 31.05.2022, ora 16.00. Date contact: sediul
Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, București, sector 1, bld. Mareșal
Constantin Prezan, nr.2A- etaj 1. Data publicării
29.04.2022.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iași
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următorului post temporar vacant, pe perioadă determinată, în
conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011, modificată și
completată de H.G.1027/2014: 1.Program de sănătate
„PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei
și hipotiroidismului congenital” -1 post cu 0,5 normă de
asistent medical cu studii postliceale specialitatea laborator.
Concursul constă în următoarele etape succesive: selecţia
dosarelor de înscriere, proba scrisă și proba interviu.
Condiţii de desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru
depunerea dosarelor de înscriere este 29.04.202205.05.2022, ora 16.00. 2. Data și ora organizării probei
scrise: 16.05.2022, ora 11.00. 3.Data și ora interviului:
19.05.2022, ora 11.00. 4.Locul depunerii dosarelor și al

CITAŢII
Domnul Narcis Daju este citat la Curtea de Apel
Craiova la data de 18.05.2022, ora 10:30, complet C2 civil
în dosarul nr. 4047/318/2020 în calitate de intimat cu dl.
Voinescu Radu.
Domnul Daju Narcis Constantin este citat la Curtea de
Apel Craiova la data de 18.05.2022, ora 10:30, complet C2
civil în dosarul nr. 4047/318/2020 în calitate de intimat cu
dl. Voinescu Radu.
Tribunalul Dolj. Dosar nr.30694/215/2019/a1. Complet
c3r pe data de 17.05.2022, ora 11.30. Numitul Mihuțescu
Gabriel este chemat în judecată la Tribunalul Dolj, dosar
nr.30694/215/2019/a1, complet c3r, în data de 17.05.2022,
ora 11.30, în calitate de intimat- pârât, în proces cu Mihuțescu G. Loredana Andreea, în calitate de recurent-reclamant.
Pârâta Ghersim Simona, fiica lui Avădănei Alexandru,
este citată la Judecătoria Săveni, jud. Botoșani, la termen
din 29.06.2022, ora 11.00, în dosar nr.667/297/2022, în
proces cu reclamantul Avădănei Florentin.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica intrarea în procedură simplificată și începerea procedurii falimentului in dosarul nr.
2731/110/2021 al Tribunalului Bacau, conform Sentintei
nr.151 din 14.04.2022 privind pe Interzonal Detco Discount
SRL.
Just Insolv SPRL notifica intrarea în procedură simplificată și începerea procedurii falimentului in dosarul nr.
3480/105/2021 al Tribunalului Prahova, conform Sentintei
nr. 188 din 06.04.2022 privind pe Scandinavia Solutions
SRL.
Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment in procedura simplificata in dosarul nr. 2903/105/2021 al Tribunalului Prahova, conform Sentintei nr. 208 din 08.04.2022
privind pe Tamel Concept SRL, cu urmatoarele termenele:
depunere declarații creanță nascute dupa deschiderea
procedurii 23.05.2022, întocmirea tabelului suplimentar al
creanțelor 23.06.2022, întocmirea tabelului definitiv consolidat 22.07.2022.
Comunicat. Casa De Bucovina – Club De Munte S.A.
aduce la cunostinta investitorilor ca Raportul Consiliului
de Administratie aferent anului 2021, impreuna cu situatiile financiare auditate pentru exercitiul financiar 2021,
aprobate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022, sunt puse la dispozitia publicului incepand cu data de 28.04.2022, dupa cum urmeaza:
1.in format electronic la adresa www.bestwesternbucovina.
ro si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro;
2.in forma scrisa, la sediul societatii din Gura Humorului,
P-ta Republicii, nr. 18, Jud. Suceava. Ion Romica Tamas
-Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administraţie.
Al doilea anunt Plan de management ROSCI0316 SC
Multidimension SRL, reprezentată de director general
Bodescu Florian Paul, cu sediul în comuna Săveni, Str.
Ciprian Porumbescu nr.7, județul Ialomița, telefon:
0723261739, elaborator (titular) al Planului de management al sitului natura 2000 ROSCI0316 Lunca Râului
Doamnei, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului / programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din
localitatea Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, de luni
până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.Argeș în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
Al doilea anunț Plan de management ROSCI0268 SC
Multidimension SRL, reprezentată de director general
Bodescu Florian Paul, cu sediul în comuna Săveni, Str.
Ciprian Porumbescu nr.7, județul Ialomița, telefon:
0723261739, elaborator (titular) al Planului de management al sitului natura 2000 ROSCI0268 Valea Vâlsanului,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul
menţionat și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului / programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str.Egalității, nr.50A, jud. Argeș, de luni până
joi, între orele 9.00-11.00. Observații /comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul A.P.M.Argeș în termen de 15
zile de la data publicării anunțului.
CONPET S.A. Comunicat. Societatea Conpet S.A.,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020, reprezentată legal de dl. Tudora Dorin,
Director General, având un capital social subscris și vărsat
în sumă de 28.569.842,40 lei, informează acționarii și
investitorii că, începând cu data de 29.04.2022, ora 08:00
AM (ora locală), este disponibil raportul anual aferent
exercițiului financiar 2021, atât în formatul de raportare
electronic unic (ESEF) .xhtml cât și în formatul .pdf,
astfel: - în format electronic pe site-ul societății la adresa:

anunțuri

www.jurnalul.ro
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organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sf.Maria” Iași, strada Vasile Lupu, nr.62.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul
de asistent medical (PL): -studii: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997; -vechime minim 6 luni ca asistent medical
specialitatea laborator. Anunţul de concurs, bibliografia și
tematica sunt afișate la avizier și pe site-ul unităţii: www.
sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la
persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs,
Serviciul Resurse Umane: telefon 0730.260.239.
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www.conpet.ro, secțiunea Relația cu investitorii/ Raportări/
Rapoarte anuale (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-anuale/); - în formă scrisă la sediul
societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
acesta putând fi consultat, respectiv procurat contra cost.
Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul Guvernanţă Corporativă, tel. 0244/ 401.360, int. 2431 sau 2659
sau email: infoinvestitori@conpet.ro.
Stoica Dorel, mandatar pentru Stoica Viorica, Tanase
Florin, Stoica Dorel, Stoica Ioana, proprietari ai terenului
situat în comuna Berceni -Tarlaua 25, Parcela 62/14,15,
pentru documentația de urbanism „PUZ -Introducere în
intravilan -Ansamblu de locuinţe individuale P+1E+M și
funcțiuni complementare, amenajare circulații și asigurarea utilităţilor”, 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 9.00-13.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02) în termen de 18 zile de la data publicării
anunțului.
SC Ary Wind Energy SRL, având sediul în Timișoara,
Str.Coriolan Brediceanu, nr.2, cam.6, ap.9, jud.Timiș,
anunţă elaborarea primei versiuni a planului „PUZ
-Centrală electrică fotovoltaică și racord la Sistemul Energetic Național” și declanșarea etapei de încadrare pentru
obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la adresa: Timișoara, Str.Coriolan
Brediceanu, nr.2, cam.6, ap. 9, jud.Timiș, zilnic, între orele
08.00-16.00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str. B-dul Liviu Rebreanu
nr.18-18A, în termen de 18 zile calendaristice de la data
prezentului anunţ.
SC Emaar Cel SRL, proprietar al terenului situat în
Orașul Popești Leordeni, T55/7, P 3-4, NC 129763, în
suprafață de 9341,00mp, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Județului Ilfov
pentru documentația PUZ „introducere în intravilan în
vederea construirii unui ansamblu de imobile locuințe
colective S+P+6E ȘI funcțiuni complementare”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul
Județean Ilfov la data 29.04.2022. Observații și comentarii
se primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul
Consiliului Județean Ilfov, București, Sector 6, str.Ernest
Juvara, nr.3-5 (tel.021.212.56.93) în termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunț.
Cerere inregistrare congres Partidul Ecologist Roman.
Către: Tribunalul Municipiului Bucuresti. PARTIDUL
ECOLOGIST ROMAN – persoană juridică de drept
pubic, înregistrat în Registrul Partidelor Politice la pozitia
nr. 15/ 09.07.2003, conform Deciziei Civile nr. 7/ 23.04.2003,
pronuntata in dosarul nr. 3/P2003 de Tribunalul BucurestiSectia IV Civila, irevocabila prin Decizia Civila de pe lângă
Tribunalul București conform Sentinţei Civile nr. 1932/
12.09.2003, pronuntata de Curtea de Apel BucurestiSectia a III-a Civila, in dosarul nr. 1935/ 2003, cu sediul în
București, sector 1, Calea Victoriei 91-92, CIF 4801052,
reprezentată legal prin Președinte PER Danut POP. În
baza art. 23 din Legea partidelor politice nr. 14/2007 actualizata si modificata ulterior, va rugam sa admiteti cererea
noastra de consemnare in Registrul Partidelor Politice
privind desfasurarea Congresul Ordinar al Partidului
Ecologist Român din data de 12 martie 2022. În urma
Congresului, au avut loc modificari ale Statutului, organelor de conducere ale partidului si ale programului politic.
În temeiul art. 25 din Legea Partidelor Politice va rugam sa
aprobati cererea noastra in procedura contencioasa. Danut
POP, Președinte PER.
S.C. New Era System S.R.L., proprietar al terenului
situat in orasul Voluntari, str.Erou Iancu Nicolae, nr. 67,
nr.Cadastral 114799, in suprafata de 7937mp, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ-construire
ansamblu de locuinte cu regim inaltime P+2E, sistematizare incinta, organizare de santier, imprejmuire teren,
racorduri /bransamente utilitati. Documentatia a fost
depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la
data 27.04.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris
la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, str. Ernest Juvara nr.3-5, sect.6, Bucuresti
(tel.02121256 93)
SC WAREF ROM SRL, proprietar al terenului situat în
comuna Mogoșoaia, tarla 59, parcela 189, nr. cadastral
52923, în suprafață de 17.694mp, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil pentru documentația PUZ. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la
data de 14.04.2022. Observații/comentarii se primesc în
scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, sector 1, strada General Gheorghe
Manu, nr. 18, (tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de la
publicarea prezentului anunț.
SC WAREF ROM SRL, proprietar al terenului situat în
comuna Balotești, tarla 118 parcela 462, 463, 464, lot 33, nr.
cadastral 114693 și 52935, în suprafață de 20.124mp și
769mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil pentru documentația
PUZ. Documentația a fost depusă pentru consultare la
Consiliul Județean Ilfov la data de 14.04.2022. Observații/
comentarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism din
cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, sector 1,
strada General Gheorghe Manu nr.18 (tel.021.212.56.93),
în termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.
BUCUR SA informează investitorii că Raportul anual
aferent exercitiului financiar 2021, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului
ASF nr. 5/2018, este disponibil și poate fi vizualizat de

persoanele interesate începând cu data de 29.04.2022, prin
Autoritatea de Supraveghere Financiară, website-ul http://
www.bvb.ro la simbolul BUCV, cât și pe website-ul http://
bucurcom.ro, secțiunea „Acționariat- Documente”. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii, tel.
021.323.67.30; fax: 021.323.67.36; e-mail: office@
bucurcom.ro.
Informații privind impactul asupra mediului Multiservice Cyclop VTM SRL. Trimestrul I anul 2022. Activitatea
desfășurată de Multiservice Cyclop VTM SRL- Cod
CAEN 4520 rev.2- Întreținerea și repararea autovrhiculelor, la punctul de lucru din Jud.Constanța, Str.Vârful cu
Dor, Nr.26, Incinta SC Prosper SA Ferma 2 Ciupercărielot 1, corp C2, este reglementată de Autorizația de Mediu
nr.17/28.02.2019 revizuită în data de 10.01.2022, valabilă cu
condiția vizării anuale. S-a obținut Decizia de aplicare a
vizei anuale a Autorizației de mediu aferentă perioadei
28.02.2022-28.02.2023. Raportările de mediu se întocmesc
și se transmit către autoritatea locală de mediu conform
frecvenței stabilite în Autorizația de mediu
nr.17/28.02.2019. Evidența gestiunii deșeurilor se completează lunar în conformitate cu legislația de mediu în
vigoare, și se transmite anual către APM Constanța
(conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor). A
fost depusă la APM Constanța evidența gestiunii deșeurilor aferentă anului 2021. Evidența gestionării uleiului
uzat se întocmește și se depune la APM Constanța
conform prevederilor legislației în vigoare (OUG
nr.92/2021 privind regimul deșeurilor). A fost depusă la
APM Constanța evidența gestionării uleiului uzat aferentă
anului 2021. Semestrial se efectuează buletine de analiză
pentru apa uzată, iar anual în luna emiterii Autorizației de
mediu- luna februarie, se efectuează analize pentru emisii
la cabina de uscare vopsea. În luna Februarie 2022 au fost
realizate rapoarte de încercare emisii și au fost transmise
către APM Constanța. S-a depus la APM Constanța situația utilizării substanțelor chimice aferentă anului 2021.
Protecția factorului de mediu sol este asigurată prin platforme betonate și locuri de parcare amenajate. Pentru
îndepărtarea eventualelor pete de produse petroliere
provenite de la mijloacele de transport Multiservice Cyclop
VTM SRL utilizează material absorbant biodegradabil.
Prin activitatea sa Multiservice Cyclop VTM SRL nu
aduce un impact negativ asupra mediului.
Comcereal S.A., cu sediul în Tulcea, Str.Isaccei nr.73,
etaj 3, informează investitorii că Raportul anual pentru
exercițiul financiar 2021, întocmit conform prevederilor
Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului A.S.F.nr.5/2018,
aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
poate fi vizualizat de persoanele interesate prin internet pe
website-ul: http://www.bvb.ro la simbolul CTUL, cât și pe
webmail-ul: office@comcerealtulcea.ro, secțiunea „Relația
cu investitorii/Rapoarte curente” sau în original la sediul
societăţii. Pentru date și informații suplimentare ne puteţi
contacta prin e-mail la adresa: office@comcerealtulcea.ro,
la tel.0240.534.061.
Becheanu Adina-Maria, Becheanu Dorel-Cristinel,
Alui-Gheorghe Denisa-Steliana, Alui-Gheorghe
Constantin, titulari ai planului/programului Întocmire
PUZ -„Construire imobil cu regim de înălțime (P) cu
funcțiunea de magazin retail, realizare parcaje la sol,
amenajare parcări cu încărcare electrică, amenajare spații
verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuire
teren, amplasare semnale publicitare, branșare la utilități,
amplasare post trafo, sistematizare verticală a terenului,
amenajare accese auto și pietonale, organizare de șantier și
operațiuni cadastrale, comerț, amenajare accese, parcaje,
circulații și utilități”, amplasat în comuna Berceni, Bulevardul 1 Mai, T3, P11/4, 11/3, nr. cad. 62286, 62287, 54274,
55690, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ședinței Comitetului
Special Constituit din data de 16.03.2022, urmând ca
planul/programul propus să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, Aleea Lacul Morii,
nr.1, Sector 6, București (tel.021.430.14.02, 0749.598.865),

în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
SC Katan Consulting SRL, titular al planului P.U.Z.-„Dezmembrare teren și construire ansamblu de locuințe cu
funcțiuni complementare”, în județul Ilfov, orașul Otopeni,
Tarlaua 29, Parcela A343/29, nr.cad.959, CF101859,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținerea Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentația a
fost afișată pentru consultare pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în București, sector 6, str. Ernest
Juvara, nr.3-5, tel.021.212.56.93. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la Biroul de Urbanism în cadrul
Consiliului Județean Ilfov în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunțului.
Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul Silvic Baia de Aramă
anunță dezbaterea publică a planului și a Raportului de
mediu pentru „Amenajamentul Fondului Forestier al
Ocolului Silvic Baia de Aramă -UP VII Baia de Aramă,
UP VIII Olanu, UP IX Balmesu, UP X Ivanu, UP XI
Cernișoara”, din comunele Ponoarele, Obârșia-Cloșani,
Padeș, Tismana, Isverna și oraș Baia de Aramă, extravilan,
județele Gorj și Mehedinți, ce va avea loc în data de
22.06.2022, ora 15.00. Documentele pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj, strada
Unirii nr.76, județul Gorj, la sediul Direcției Silvice Mehedinți, din municipiul Drobeta Tr.Severin, strada Eroii de la
Cerna nr.22, județul Mehedinți, la sediul Ocolului Silvic
Baia de Aramă, din oraș Baia de Aramă, strada Speranței
nr.7, județul Mehedinți, și pe site-ul A.P.M.Gorj: http://
www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. Dezbaterea publică va avea loc în sala Căminului Cultural din satul Călugăreni, comuna Padeș,
județul Gorj. La dezbaterea publică vor participa autoritățile implicate în implementarea planului, precum și
publicul interesat. Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii și propuneri privind documentele menționate până la data de 22.06.2022, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Gorj sau prin e-mail la adresa: office@
apmgj.anpm.ro și, de asemenea, poate participa la ședința
de dezbatere publică.
SC Geneza Comimpex SRL, titular al proiectului
„Alimentare cu energie electrică hotel aparținând SC
Geneza Comimpex SRL, Târgu Neamț, str.Cetății, nr.33”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului
Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea
aprobării de dezvoltare, pentru proiectul „Alimentare cu
energie electrică hotel aparținând SC Geneza Comimpex
SRL, Târgu Neamț, str.Cetății, nr.33”, propus a fi amplasat
în județul Neamț, loc.Târgu Neamț, str.Cetății, nr.33.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului -Agenția pentru Protecția
Mediului Neamț, din Piața 22 Decembrie, nr.5, Piatra
Neamț, jud.Neamț, cod 610007, în zilele de luni-joi, între
orele 08.00-16.30, și vineri, între orele 08.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet: http://apmnt.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
Informare: In conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, UAT
Comuna 23 August, reprezentată de Mugur Viorel Mitrana
în calitate de primar, cu sediul în județul Constanța,
comuna 23 August, str. George Călinescu, nr. 50, telefon/
fax 0241 733 018, intentioneaza să solicite de la A.N. –
“Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă
Dobrogea - Litoral, Aviz se Gospodărire a Apelor pentru
realizarea obiectivului: „alimentare cu apa si canalizare
zona turistica 23 August”. Aceasta investitie este nouă.
Persoanele care doresc sa obțină informații sau să transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului UAT Comuna 23 August, reprezentată de Mugur

Viorel Mitrana în calitate primar, cu sediul în județul
Constanța, comuna 23 August, str. George Călinescu, nr.
50, telefon/fax 0241 733 018, dupa data de 28.04.2022.

COMUNICAT
Comunicat. UNISEM S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca Raportul Consiliului de Administratie aferent
anului 2021, impreuna cu situatiile financiare auditate
pentru exercitiul financiar 2021, aprobate in cadrul
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
26.04.2022, sunt puse la dispozitia publicului incepand cu
data de 27.04.2022 dupa cum urmeaza: 1. in format electronic la adresa www.unisemromania.ro si pe website-ul
Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro; 2. in forma scrisa,
la sediul societatii din mun. Bucuresti, str. Splaiul Unirii,
nr. 313, cladirea M, etaj 1, corp D5, camerele 44-45, sector
3. Petre- Florian Dinu. Director General.
Comunicat de Presă: Disponibilitate Raport Anual 2021
-rezultatele financiare anuale la 31.12.2021. Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. cu sediu
social în București, Str. Calea Griviţei nr.391-393, sector 1,
sediu secundar în București, Șoseaua București- Ploiești nr.
42-44, Clădirea B, aripa B1, et.1 și 2, sector 1, Tel:
+40(21)316.23.37; Fax: +40(21)316.13.70; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro,
J40/17093/1993, C.U.I. R04282451, Capital social:
2.970.195 RON, cont nr. RO58RNCB007204887146 0001
deschis la Banca Comercială Română, Sucursala sect.1,
informăm investitorii și acţionarii societăţii că, în conformitate cu prevederile legale privind piaţa de capital, ale
Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 art.125(2) și Calendarul
financiar pentru anul 2022, Raportul Anual 2021 -rezultatele financiare anuale la 31.12.2021 ale societăţii Institutul
de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. va fi
disponibil pentru acţionari, investitori și public și transmis
către A.S.F. și BVB-Piaţa AeRO, începând cu data de
29.04.2022. Acest raport poate fi consultat pe website-ul
societăţii www.incertrans.ro sau la adresa www.bvb.ro la
simbolul INCT. Director General, Cladoveanu Flavius.

SOMAŢII
In dosarul civil cu nr.850/210/2021 al Judecatoriei
Chisineu Cris, parata Iancu Doina Rodica, domiciliata un
localitatea Arad, str. Abatorului, bl.20, ap.8, judet Arad,
solicita a se constata ca a dobandit dreptul de proprietate,
cu titlu de uzucapiune, asupra imobilelor evidentiate in CF
nr. 300895 (CF vechi nr.104 Socodor) cu nr.top.994-995,
constand in teren intravilan in suprafata de 1.555 mp si
casa cu nr.438 b. Proprietar tabular Martin Vasile (una si
aceeasi persoana cu Martin Vaszalie). Toti cei interesati in
cauza pot formula opozitii la prezenta somatie, in termen
de 30 de zile de la publicare si respectiv afisarea somatiei,
in dosar cu numarul de mai sus al Judecatoriei Chisineu
Cris. Emis in baza art.130 din Decretul Lege nr.115/1938.
Termen de afisare pe o durata de 30 de zile, urmand a se
comunica procesul verbal de dezafisare care sa cuprinda
inclusiv mentiunea daca au fost formulate sau nu opozitii
la somatia emisa. Termen de judecata: 18 mai 2022.

ADUNĂRI GENERALE
Asociatia Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului Feleacului si Clujului va avea Adunarea
Generala a Membrilor in 14 mai, ora-10 la Sala Nicolae
Ivan din cadrul Mitropoliei Clujului. Ordinea de zi: 1.
Bilantul anului 2021. 2. Darea de seama pe anul 2021 3.
Modificarea Statutului 4. Alegeri. 5. Diverse.
Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al
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anunțuri

ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO
S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 30.05.2022 ora 14.00, la sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă de 23.05.2022, având următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO
S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul
Economiei), într-o singură etapă, fără primă de emisiune,
prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea
dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până
la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de
17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei,
pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de
investiţii, fiind justificată de obligaţia ROMAERO S.A. de a
respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiţii: 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi,
nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o
valoare nominală de 2,50 lei/acţiune, cu acordarea dreptului
de preferinţă pentru acţionarii înscriși la Depozitarul
Central S.A., proporţional cu cotele de participare deţinute
de aceștia la data de înregistrare; 1.2. Subscrierea se poate
face de către acţionari, atât în numerar cât și prin conversia
în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide și exigibile deţinute
faţă de societatea ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de
Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare,
conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, creanţă ce trebuie recunoscută de către
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.; 1.3. Preţul
de emisiune pentru o acţiune nou emisă subscrisă în cadrul
exercitării dreptului de preferinţă va fi de 2,50 lei/acțiune;
1.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de
6.947.577; Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile.
1.5. Raportul de subscriere este de 1,982082674 acţiuni nou
emise la 1 acţiune deţinuta la data de înregistrare, prin
rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou
emise calculat prin înmulţirea numărului de acțiuni deținute
de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă
majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă
(1,982082674) aplicându-se rotunjirea; 1.6. Perioada în care
se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de
preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul
UE de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de
publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României; 1.7.
Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în
acţiuni a creanţelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate
în contul societăţii, acţiunile noi emise nesubscrise sau cele
neplătite în întregime fiind anulate. Plata acţiunilor
subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF. 1.8. Conform prevederilor art. 6 și
art. 161 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare și operaţiunile de piață, operaţiunea de subscriere
se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii
de investiţii financiare pentru derularea ofertei publice de
majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate
cu reglementările pieţei de capital. 2. Aprobarea listei cu
entităţile care deţin creanţe certe, lichide și exigibile și
valoarea acestora, entităţi care pot subscrie cu aceste
creanţe; 3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuţiei majorării
capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit.
f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la
expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferintă în
cadrul ofertei publice să constate numărul acţiunilor noi
care au fost subscrise, să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul
social, să modifice Actul Constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acţionariatului acesteia, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului
Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa
de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea
înregistrării majorării de capital social. 4. Aprobarea modificării dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare dupa
centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze
Actul Constitutiv actualizat. 5. Aprobarea vânzării, prin
licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet terenuri
format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601
mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395,
232396, 232397 și respectiv, 232398, situat în Str. Drumul
Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, București, aparținând
societății ROMAERO S.A. 6. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Construcții de învățământ (Creșă) - compus din Teren intravilan în suprafață de
551,13 mp, nr. cadastral 216419 și Construcții administrative
și social-culturale (învățământ), cu suprafața construită de
341 mp și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral
216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București,
aparținând societății ROMAERO S.A. 7. Aprobarea
vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în
suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și
Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața
construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50
mp și Construcția C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața
construită și desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion
Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând
societății ROMAERO S.A. 8. Aprobarea ex-date de
16.06.2022, a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare și a
datei plății de 20.06.2022. 9. Aprobarea împuternicirii
Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a
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semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei alte persoane,
salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea
formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot participa
și vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 23.05.2022, stabilită ca dată de referinţă.
La data convocării, capitalul social al societăţii este de
17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acţiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare
acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii. Documentele și informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 29.04.2022
precum și pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 13.05.2022 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de 13.05.2022 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai
în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la
data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot
prin corespondență atât în limba română, cat și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 29.04.2022. Formularul de vot
prin corespondență, completat de către acţionar și însoțit de
o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră
înainte de adunare (30/31.05.2022 ora 13.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar și cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
30/31.05.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă care
nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenţă și vot precum și la numărătoarea
voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) –
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi
acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de
către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii
speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât și pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com și pot fi consultate începând cu data de
29.04.2022. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (30/31.05.2022 ora 13.00). În
cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se
expediază prin poștă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă
în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
30/31.05.2022”. Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate
de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă
sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o
oră înainte de adunare (30/31.05.2022 ora 13.00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect: “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 30/31.05.2022”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane
decât acţionarii se poate face și în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care
nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să
voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea
generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale
(Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute
la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare
(30/31.05.2022, ora13.00), în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor
generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale),
de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de
interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin. (15) din
Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.
În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 31.05.2022,
în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Președintele C.A. Viorel
Beleuzu.
Convocator În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al

ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO
S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
30.05.2022 ora 13.00, la sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
23.05.2022, având următoarea ordine de zi: 1. Stabilirea
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022; 2. Aprobarea Planului ajustat de restructurare operațională al
ROMAERO S.A. 3. Aprobarea ex-date de 16.06.2022 și a
datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare. 4. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO
S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la
îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot
participa și vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii la data de 23.05.2022, stabilită ca dată
de referinţă. Documentele și informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre
supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu
data de 29.04.2022, precum și pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de
13.05.2022 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de 13.05.2022 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de
referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant
sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat și în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum și pe pagina
de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu data
de 29.04.2022. Formularul de vot prin corespondență,
completat de către acţionar și însoțit de o copie a actului de
identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat
de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului
care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în
cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la
sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare
(30/31.05.2022 ora 12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și
cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 30/31.05.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10)
– Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale),
înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale
(Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com și pot fi consultate începând cu data de 29.04.2022.
Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se
poate expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare ( 30/31.05.2022 ora 12.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin
poștă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar și cu
majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 30/31.05.2022”. Procurile
speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele
de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi
transmise și prin email cu semnatură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare
(30/31.05.2022 ora 12.00), la adresa office@romaero.com
menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE
30/31.05.2022”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării
generale de către alte persoane decât acţionarii se poate face
și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale)
valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate
în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către
acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie
să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu
cel puţin o oră înainte de adunare (30/31.05.2022 ora 12.00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub
semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale), de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al
societăţii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 31.05.2022, în același loc, la aceeași oră,
cu aceeași ordine de zi și dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04; fax
021/319.20.82.” Președintele C.A. Viorel Beleuzu.

VINERI / 29 aprilie 2022
Administratorul unic al Societății MACOMB SA,
înmatriculată la ORC sub nr.J40/345/1991, CUI:1568174,
cu sediul în București, sector 1, str. Pictor Stahi, nr.9,
parter, corp principal, camera 5, în temeiul actului constitutiv al societății și a prevederilor art.117 și următoarele
din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările
și completările ulterioare, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare, CONVOACĂ I.Adunarea
generală ordinară a acționarilor pentru data de 29 mai
2022, ora: 11.00, la sediul social din București, sector 1,
str.Pictor Stahi, nr.9, parter. La această adunare sunt
invitați să participe acționarii aflați în evidență la SC
Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 24 mai a.c.
Ordinea de zi este următoarea: 1.Aprobarea Raportului
de gestiune al administratorului unic, pentru exercițiul
financiar 2021. 2.Aprobarea Raportului comisiei de
cenzori privind Bilanțul Contabil, Contul de Profit și
Pierdere, Notele explicative la 31.12.2021. 3.Aprobarea
Situațiilor Financiare Anuale Simplificate, respectiv
Bilanțul Contabil, Contul de profit și pierdere, Notele
Explicative la 31.12.2021. 4.Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2021. 5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2022. 6. Revocarea din funcție și descărcarea
de gestiune a administratorului unic al SC Macomb SA și
alegerea unui nou administrator, propuneri privind
candidatul pentru funcția de administrator se pot depune
până la data de 24.05.2022. 7.Aprobarea datei de 15 iunie
2022 ca dată de înregistrare, conf. art.123 din Legea 31
din 1990 a societăților. În cazul de neîntrunire a cvormului, a doua adunare generală va fi ținută pe data de 30
mai 2022, la ora: 11.00, la sediul social din București,
sector 1, str.Pictor Stahi, nr.9, parter. După publicarea
convocării, acționarii, reprezentând individual sau
împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea
convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare ca un proiect de hotărâre propus spre adoptare
adunării generale ordinare a acționarilor; b)de a prezenta
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data
convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, prin scrisoare recomandată, servicii de poștă sau curier ori prin
scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică
extinsă. Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la
alineatul precedent, lit.a) în termen de cel mult 15 zile de
la publicarea convocării, iar dreptul prevăzut la lit.b) a
aceluiași alineat, cel târziu cu o zi înainte de data
adunării generale. În cazul în care acționarii vor participa
la adunarea generală prin reprezentant, procurile în
original vor fi transmise sau depuse la sediul social, prin
scrisoare recomandată sau servicii de poștă ori curier,
respectiv prin poșta electronică la adresa: office@
macomb.ro, în situația procurilor semnate cu semnătură
electronică extinsă, astfel încât să fie primite de societate
până la data ținerii ședinței.
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, Președintele Consiliului de Administrație al
PROGAZ P&D SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 30.05.2022, ora 11.00, la
sediul societății din Câmpina, str.B.P.Hașdeu, nr.91, jud.
Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la data de referință 15.05.2022. În cazul
neîndeplinirii condițiilor legale de validare, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată la o
a II-a convocare, pentru data de 31.05.2022, ora 11.00, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. Ordinea de zi este
următoarea: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de
activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2021; 2.
Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent pe anul 2021; 3. Aprobarea bilanțului și
a Contului de profit și pierderi pe anul 2021; 4.Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022; 5. Diverse.
Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu cartea de identitate sau pot fi reprezentați în baza
prevederilor Legii nr.31/1990 republicată. Relații suplimentare se pot obține la telefonul: 0244.375.094.
Convocare a Adunării Generale Ordinară si a Adunării
Generale Extraordinară a Acţionarilor IFMA Imobiliare
S.A.: Consiliul de administraţie al societăţii IFMA Imobiliare S.A., cu sediul în Șos. Nordului nr.24-26, etaj 3,
camera 2, Sector 1, București, România, înregistrată la
Registrul Comerţului cu nr. J40/2290/2009, C.U.I.
25157095 în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1)
din Legea nr.31/1990, modificată și completată,
Convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
(AGOA) la data de 30.05.2022 ora 11:00 și Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) la data
de 30.05.2022 ora 12.00, la sediul societăţii din București,
Șos. Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data
de referinţă 09.05.2022. În situaţia în care, la prima
convocare nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum,
AGOA și AGEA se vor întruni la a doua convocare, în
condiţile legii, la data de 31.05.2022, ora 11:00, respectiv
ora 12.00, în aceeași locaţie și cu aceeași ordine de zi. La
AGOA și AGEA sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze
acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la data de
09.05.2022, stabilită ca dată de referinţă. Participarea la
AGOA și AGEA se face în conformitate cu dispoziţiile
Actului Constitutiv al Societăţii, precum și cu prevederile
legale aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni. 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; și b) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Acţionarii pot participa fie personal, fie prin
reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor
persoane. În caz de prezentare prin împuternicit, un

exemplar original al procurii speciale se va depune la
sediul social al Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare.
Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor: 1. Prezentarea Raportului Consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2021. 2.
Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021. 3.
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului
de administraţie pe anul 2021. 4. Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 5. Decizie privind
prelungirea mandatului auditorului intern actual sau
desemnarea unui nou auditor intern al societăţii. 6.
Aprobarea mandatarii Dlui Stefanut Catalin Roman și a
Dnei Enache Costina Genoveva, fiecare individual,
pentru a încheia și/sau semna in numele Societăţii și/sau
al acţionarilor Societăţii hotărarea prezentei Adunări
Generale Ordinare și Actul Constitutiv actualizat al
Societăţii și pentru a efectua toate formalităţile legale
pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și
publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv
actualizat, precum și pentru a depune, prelua acte și
semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu
Oficiul Registrului Comerţului si alte entitati publice sau
private. Ordinea de Zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1. Schimbarea sediului social de la
adresa Șos. Nordului nr.24-26, etaj 3, camera 2, Sector 1,
București, România la adresa Șos. Nordului nr.24-26, etaj
2, camera 20, Sector 1, București, România. 2. Actualizarea actului constitutiv conform deciziei luate de acţionari la punctul 5 din A.G.O.A. și punctul 1 din A.G.E.A..
3. Aprobarea mandatării Dlui Stefanut Catalin Roman și
a Dnei Enache Costina Genoveva, fiecare individual,
pentru a încheia și/sau semna în numele Societăţii și/sau
al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei Adunări
Generale Extraordinare și Actul Constitutiv actualizat al
Societăţii și pentru a efectua toate formalităţile legale
pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și
publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv
actualizat, precum și pentru a depune, prelua acte și
semna în acest scop în numele Societăţii, în relaţia cu
Oficiul Registrului Comerţului și alte entităţi publice sau
private. Președinte al Consiliului de Administraţie
Roman Ștefănuț Cătălin.
S.C. Transporturi Auto Filaret S.A., Str. Spătaru
Preda nr.7A, sector 5, București, Înregistrată sub nr.
J40/696/1991, C.U.I. RO 401452, În conformitate cu
prevederile Legii nr.31/190 privind societăţile comerciale
cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu pevederile Actului Constitutiv, SC Tranporturi
Auto Filaret SA, prin Chiriac Laurian Constantin în
calitate de Administrator Unic, Convocator: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 12.05.2022,
ora 13,30 la sediul societăţii în sala de protocol, pentru
toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor până la
data de 31.12.2021, zi stabiliă ca data de referinţă.
Adunarea Ordinară a Acţionarlor are următoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului
de gestiune al administratorului unic pentru exerciţiul
financiar al anului 2021. 2. Prezentarea, discutarea și
aprobarea Raportului de gestiune al cenzorilor pentru
exerciţiul financiar al anului 2021. 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit
și piedere și a celorlalte situaţii financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2021. 4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli și a planului de investiţii pe anul 2022. 5.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea propuneri compartimentului contabilitate de repartizare a sumei de
308.980,53 lei pentru acoperirea pierderii din anii 2018 și
2019. (49.737 + 259.243.53 = 308.980,53 lei). Suma
rezultata prin corectarea rezultatului cu rezultat
reportat, respectiv profit aferent anilor 2019, 2020,
parţial 2015 (54.648,28 + 23.092,14 + 231.240,11 =
308980.53 lei). 6. Aprobarea schimbării persoanei desemnate și a specimenului de semnătură a acesteia cu privire
la semnătură pe documentele bancare. 7. Aprobarea
schimbării persoanei desemnate și a specimenului de
semnătură a acesteia cu privire la semnătura pe documentele financiare trezorarie. 8. Aprobarea schimbării
persoanei desemnate care are dreptul de a depune și
ridica documente bancare și numerar. 9. Aprobarea și
împuternicirea Administratorului unic de a putea acorda
ocazional împrumuturi angajaţilor pentru nevoi personale. 10. Aprobarea și împuternicirea Administratorului
unic de a accesa/ atrage fonduri europene și/sau naţionale (rambursabile, parţial rambursabile, nerambursabile) în funcţie de programele acestor fonduri, pentru
modernizare și extinderea societăţii; împuternicirea
administratorului unic de a negocia, semna contracte de
colaborare/ consultant în vederea accesării/ atragererii de
fonduri pentru modernizare și extinderea societăţii. 11.
Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Alpha Bank
Romania SA, inclusiv comisioanele aferente, fără a
modifica garanţiile constituite la semnarea contractelor
de credit/ liniei de credit, acestea fiind: a) ipoteca mobiliară asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare în
lei și valută ale conturilor curente ale S.C. Transporturi
Auto Filaret S.A. deschise la Alpha Bank Romania SA;
b) bilet la ordin “în alb” emis de S.C. Transporturi Auto
Filaret S.A. pe care banca poate să îl completeze la data
scadenţei sau în orice moment, cu suma corespunzătoare. 12. Împuternicirea Administratorului unic de a
semna orice document/ contract/act adiţional/ decaraţie
de schimbare/ acceptarea schimbări / garanţii imobiliare
și/sau mobiliare la acordarea unui credit bancar/ linie de
credit cu garanţii reale și/sau fără garanţii reale sau cu
facilităţi fiscale de la STAT, cu și/sau de la Alpha Bank
Romania SA/ Banca Comercială Română SA și/sau de la
orice instituţie bancară și/sau financiară. 13. Împuternicirea administratorului societăţii Chiriac Laurian
Constantin să hotărască și să semneze în numele și
pentru societate: a) contractarea de orice tip de credit/
credite (linie de credit, credit de investiţii, scrisoare de
garanţie bancară, etc.); b) garantarea creditelor cu orice
bun deţinut de societate, contractarea de garanţie
FNGCIMM, ipotecarea oricărui bun deţinut de societate,
etc.; 14. Împuternicirea administratorului societăţii

Chiriac Laurian Constantin să hotărască și să semneze
în numele și pentru societate contractele de credit și
contractele de garanţie cu privire la contractarea a unei
linii de credit IMM Invest: a) capital de lucru cu aportul
subscrisei de 15% din valoarea creditului; b) investiţii cu
aportul confirmat al subscrisei de 45,1% din valoarea
confirmată a investiţiei în suma de 201.000 lei. 15. Împuternicirea administratorului societăţii Chiriac Laurian
Constantin să semneze în numele și pe seama societăţii
contractele de credit și contractele de garanţie reală
imobiliară/ mobiliară, eventualele acte adiţionale la
acesta și toate celelalte contracte de garanţie, biletul la
ordin emis de către Societate, precum și orice alte documente și acte adiţionale necesare pentru ducerea a îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv să semneze toate
notificările, adresele, cerile de tragere, având ca obiect
facilitatea de credit sus menţionată chiar dacă nu au fost
expres stipuate, semnătura fiind opozabilă Societăţii.
16.Se împuternicește Administratorul Unic: a)să ducă la
îndeplinire Hotărârea AGAO; b) de a purta negocieri, a
decide, a stabili preţul la valoarea cea mai avanatajoasă
pentru societate, a semna contractul de vânzare cumpărare pentru următoarele bunuri: -terenul și construcţiile
aferente situat în str. Spătaru Preda nr.9, sector 5,
București, având nr. cadastral 201934 și înscris în CF
201934 a Biroului de Carte Funciară sector 5; Acţionarii
pot participa la ședinţa Adunării Generale Ordinare
direct, prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în
cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de idenitate
sau prin reprezentanţi în baza unei procuri speciale.
Materialele supuse dezbaterii și formularele de procuri
speciale sunt disponibile la biroul acţionariat al societăţii
începând cu data de 01.05.2022 între orele 10,00-16,00,
dar pot fi obţinute de acţionari la cererea acestora prin
fax, email sau poștă. Procurile completate in trei exemplare vor fi depuse în original la sediul societăţii până la
data de 10.05.2022. În cazul în care la data de 12.05.2022
nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege necesar
adoptării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor, aceasta va avea loc în data de 13.05.2022,
ora 13,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi. Administrator Unic Ing. Chiriac Laurian Constantin.
Convocator. Consiliul de Administraţie al Imopost
Developments SA, cu sediul în București, Calea Griviţei
nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/l 3379/2005, CUI
17832131, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de 01.06.2022, ora 09.00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 31.05.2022 sau reprezentanţii acestora mandataţi în baza unei procuri speciale, cu
următoarea ordine de zi: 1. Revocarea mandatului dnei.
Tapai Mihaela din functia de administrator, Presedinte al
Consiliului de Administratie si Director General al societatii incepand cu data Adunarii Generale Ordinare si
alegerea unui nou administrator si Presedinte al Consiliu
de Administratie in persoana GLOBAL RESOURCES
SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti,
sector 1, str. Aron Cotrus nr. 77-79, Et. 2, Ap. 6, inregistrata la ORCTB sub nr. J40/2241/2006, avand CUI
18375070, reprezentata legal de Administrator – Dinescu
Constantin de profesie economist, domiciliat in Municipiul Râmnicu Vâlcea; 2. Stabilirea remuneratiei administratorului, Presedinte al Consiliului de Administratie; 3.
Stabilirea limitelor si duratei mandatului acestuia; 4.
Aprobarea modelului contractului de administrare si
imputenicirea Presedintelui Consiliului de Administratie
pentru a semna aceste contract, in numele societatii; 5.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna toate actele aferente Adunarii
Generale Ordinare. Cererile privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de zi se inainteaza Consiliului de
Administratie de catre unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștinţă celorlalţi acţionari. Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice: e-mail: mihaela.tapai@comnord.ro).
Acţionarii pot participa și vota în Adunarea Generala
prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate
pentru respectiva Adunare Generală. Acţionarii care nu
au capacitate de exerciţiu, precum și persoanele juridice
pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor
legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală. Procurile vor fi
depuse în original până în ziua ședinţei, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre aceasta în procesul-verbal. Procurile speciale pot fi
ridicate de la sediul societatii începând cu data convocării
si vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării
pana cel târziu la data de 31.05.2022, orele 10.00. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii
generale sa aiba asupra sa procura in original. Documentele aferente sedintei si procurile speciale pot fi obţinute
de la d-na. Tapai Mihaela tel. 0724380099. În situaţia în
care Adunare Generală Ordinară nu va putea delibera și
vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 02.06.2022, la ora
09.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Presedintele
Consiliului de Administratie Tapai Mihaela.

LICITAŢII
Bomas Distributions SRL prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
03.05.2022, 17.05.2022, 09.06.2022, 23.06.2022, 07.07.202
2,21.07.2022,04.08.2022,25.08.2022, 08.09.2022,
29.09.2022, orele 12.00, la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
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Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Oil Marketing & Consulting SRL,
desemnat prin Încheierea de ședinţă din data de
27.04.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a
VII - a Civila, în dosarul nr. 29996/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea Oil
Marketing & Consulting SRL, constand in telefon
IPHONE 8, 64 GB, Space Grey, in valoare totala de 162
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand
societatii falite se va organiza in data de 10.05.2022 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 17.05.2022, 24.05.2022, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare
a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.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 bunului, pretul acestuia, 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 Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 100 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.
Debitorul Anconi Construct SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Skoda Octavia, nr. inmatriculare
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie
–1.050,00 Euro exclusiv TVA; 2.Dacia Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 2005, prêt pornire licitatie
–450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat Punto, nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie
–480,00 Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in
mod individual. 4.Bunuri mobile de tip mijloce fixe apartinand Anconi Construct SRL in valoare de 3.924,9 Euro
exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip mijloce fixe se vand in
bloc sau individual. -Pretul de pornire al licitatilor pentru
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe
apartinand Anconi Construct SRL reprezinta 30% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace este fixe de
500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank Romania,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti
str. Petru Rares, nr.12, sector 1. Pentru autovehicule si
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 13.05.2022, ora 15:00,
iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 20.05.2022;
27.05.2022; 03.06.2022; ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, str.Petru Rares, nr.12, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi
Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de
marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea
de 16.378,07 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA
aratat in Raportul de evaluare. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO76 UGBI
0000 8020 0329 3RON deschis la Garanti Bank SA - Ag.
Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14.00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire
a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de
marfa prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
06.05.2022, ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 13.05.2022; 20.05.2022; 27.05.2022; 03.06.2022, ora
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionarea apelati tel.: 0753.999.028,
dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro
Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL -in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunul mobil apartinand
SC Valleriana Medics Consult SRL -in faliment, pretul
de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 80% fata de cel
stabilit prin Raportul de evaluare, exclusiv TVA,
respectiv Echipament Multix Select Dr. Pretul caietului
de sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se achita
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul ales al lichidatorului
judiciar din București, Str. Petru Rares, nr.12, sector 1.
Garantia de participare la licitatie, in valoare de 10%
din pretul de pornire al licitatiei pentru bunul mobil
pentru care se liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR
din data efectuarii platii, pe seama debitoarei SC Valleriana Medics Consult SRL in contul de lichidare nr.
RO90BREL0002000930180101 deschis la Libra

Internet Bank. Participarea la licitatie este conditionata
de depunerea dovezii de achitare a caietului de sarcini
cat si de dovada achitarii garantiei de participare la
licitatie care se vor depune in original la sediul ales al
lichidatorului judiciar din București, Str. Petru Rares,
nr.12, sector 1, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilite pentru sedinta de licitatie. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de 06.05.2022, ora 14.00
iar daca acestea nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de: 13.05.2022,
20.05.2022, 27.05.2022, 03.06.2022, ora 14.30. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Petru Rares, nr.12,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața Mică, nr.22, județul Sibiu,
telefon 0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail:
bazesportive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Spațiu amenajat situat în
cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din
Sibiu, Str.Lacul lui Binder, FN, CF nr.128012, nr.cadastral/nr.topografic 128012, județul Sibiu, compus din:
-bar în suprafață de 72,76mp, -terasă pavilion neacoperită, în suprafață de 131 mp, -terasă zonă plajă, în
suprafață de 35mp, pentru desfășurarea de activități
comerciale, activități de alimentație publică, conform
caietului de sarcini, ce aparține domeniului public al
Municipiului Sibiu și se află administrarea Serviciului
Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al
Municipiului Sibiu, în baza temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333 și conform H.C.L. nr.
75/24.02.2022. 3. Informații privind documentația de
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: Prin solicitare scrisă de la sediul Serviciului
Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al
Municipiului Sibiu sau de pe site-ul instituției: https://
bazesportive.sibiu.ro/anunturi. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului
Sibiu, Piața Mică, nr. 22, județul Sibiu, Camera 11 sau
de pe site-ul instituției: https://bazesportive.sibiu.ro/
anunturi. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ:
50,00 Lei /exemplar, care se achită numerar la Casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12/05/2022, ora 13.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
20/05/2022, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Serviciul Public Administrare Baze Sportive și
de Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică, nr. 22,
județul Sibiu, Camera 11. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 23/05/2022,
ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Str.
Samuel Brukenthal nr.2, județul Sibiu, Sala 313. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu,
Sibiu, Str.Ocnei nr.33, județul Sibiu, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
28/04/2022.
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Ceptura,
județul Prahova, cu sediul în comuna Ceptura, sat
Ceptura de Jos, nr.266, județul Prahova, anunță desfășurarea licitației publice cu strigare privind vânzarea
următoarelor bunuri: autovidanjă, marca Man, serie sasiu
WMAN34ZZ0FY324763, an fabricație 2015 și lamă
pentru deszăpezire cu suport pentru MAN. Bunurile pot
fi văzute la sediul organizatorului licitației. Ședința de
licitație se va organiza în data de luni, 16.05.2022, ora
10.00. Locul de desfășurare a licitației este stabilit la
sediul organizatorului situat în comuna Ceptura, sat
Ceptura de Jos, nr.266, județul Prahova, loc unde se vor
depune documentele de înscriere la licitație (contravaloare taxă de participare la licitație în cuantum de 100Lei,
plătită în contul U.A.T.Comuna Ceptura, copie B.I./C.I.
pentru persoane fizice, copie certificat înmatriculare la
Registrul Comerțului, codul fiscal și împuternicire pentru
persoane juridice, dovezi privind achitarea la zi a obligațiilor fiscale către toți creditorii bugetari, originale, certificate fiscale de la ANAF și Consiliul Local pe raza căruia
își are domiciliul persoana fizică și/sau juridică) până cel
târziu marți, 10.05.2022 -ora 10.00. Prețul de pornire al
licitației este 169.205,00Lei (153.373,00Lei pentru autovidanja marca MAN și 15.832,00Lei pentru lama de
deszăpezire cu suport) -valoare de evaluare stabilită prin
raportul de evaluare. Pasul de licitație este de 100Lei.
Plata integrală a prețului se va face în termen de 5 zile
calendaristice calculate de la data întocmirii procesului-verbal de licitație. Relații suplimentare se pot obține la
sediul organizatorului situat în comuna Ceptura, sat
Ceptura de Jos, nr.266, județul Prahova, telefon
0244/445.002 /0731.352.579. Prezenta publicație este
afișată și pe site-ul organizatorului, dar și la sediul acestuia.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Comuna Ciocârlia, cu sediul în comuna

Ciocârlia, Str.Principală, nr.54, judeţul Ialomiţa, telefon/
fax 0243/256.981, email: primciocarlia@yahoo.com, cod
fiscal 4231695. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut: două
loturi de teren în suprafaţă de 653mp, înscris în Cartea
Funciară nr. 20255 și suprafață de 1.008mp, înscris în
Cartea Funciară nr.20759, aparțin domeniului privat al
Comunei Ciocârlia, situate în intravilanul comunei, nr.
cadastral 20255 și 20759, conform H.C.L.nr.27/04.04.2022
modificată și completată prin H.C.L. nr. 29/11.04.2022 și
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se va pune
la dispoziţia persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens, la sediul Comunei Ciocârlia, pe
suport hârtie și/sau pe suport magnetic. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul Urbanism din cadrul Comunei Ciocârlia, comuna Ciocârlia,
Str.Principală nr. 54, judeţul Ialomiţa. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: Documentaţia de atribuire
se poate achiziţiona contra sumei de 25Lei/exemplar,
achitată în numerar la Casieria autorităţii contractante.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
17/05/2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul autorităţii contractante, Comuna
Ciocârlia, comuna Ciocărlia, Str.Principală nr. 54, judeţul
Ialomiţa. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 26.05.2022, ora 10.00, la sediul
Comunei Ciocârlia, comuna Ciocârlia, Str. Principală
nr.54, judeţul Ialomiţa. 6. Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Urziceni, cu sediul în municipiul Urziceni, Str.Alexandru Ioan Cuza nr.9, judeţul
Ialomiţa, telefon 0243/250.843, fax 0243/256.066, E-mail:
jud-urziceni@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
28.04.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Tanacu, cu sediul în comuna
Tanacu, sat Tanacu, Str.16 nr.47, județul Vaslui, cod
poștal 737510, telefon 0235/345.319, 0761.130.074, e-mail:
urbanism@primariatanacu.ro, cod fiscal 4446589. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: -Cabinet medical, pentru specialitatea
medicină de familie, cu suprafața utilă de 45,16mp,
constând în: depozit intermediar deșeuri medicale, hol,
vestiar, sală de tratament medic specialist și cabinet
medical medic specialist, și spațiul comun în cota de 1/2
din suprafața utilă de 89,88mp; -Farmacie, cu suprafața
utilă de 51,33mp, constând în: birou farmacie, spațiu
curățenie, ghișeu predare -sterilizare, hol și oficină
farmacie, și spațiul comun în cota de 1/2 din suprafața
utilă de 89,88mp, în vederea funcționării unei farmacii;
-Cabinet stomatologic, cu suprafața utilă de 15,35mp,
constând în: cabinet stomatologic (birou /cabinet
medical), spațiu curățenie, și spațiul comun în cota de 1/2
din suprafața utilă de 9,13mp; aflate în incinta dispensar
medical (uman) Tanacu, comuna Tanacu, sat Tanacu, Str.
16 nr. 59, județul Vaslui, înscris în CF 70051, aparțin
domeniului public al Comunei Tanacu, conform H.C.L.
nr. 23/20.04.2022 și în temeiul O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Tanacu. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Urbanism și
achiziții publice, Primăria Comunei Tanacu, comuna
Tanacu, sat Tanacu, Str. 16 nr.47, județul Vaslui. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire de
200Lei/exemplar, se achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei Tanacu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 13.05.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
23.05.2022, ora 09.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Tanacu, comuna Tanacu, sat Tanacu, Str.16
nr.47, județul Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.05.2022, ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei Tanacu, comuna
Tanacu, sat Tanacu, Str.16 nr.47, județul Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel
Mare nr. 54, județul Vaslui, cod poștal 730171, telefon
0235/311.582, fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 28.04.2022.
Debitorul SC Lory Com SRL - in reorganizare, in
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. Romană nr.4A, jud. Mehedinti, CIF:
1615365, J25/481/1991, prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehe-
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dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare la pretul stabilit prin Planul
de reorganizare modificat nr. 1/07.01.2022, urmatorul
bun imobil: *Proprietate imobiliara* compusa din:
TEREN intravilan cu S = 220 mp si numar cadastral
50003, CF.nr. 50003, numar cadastral vechi: 3133/2 si nr
Cf. vechi: 10649 – in concesiune pe o durata de 49 ani
conform Contract de concesiune nr. 360/15.09.2003;
SPATIU COMERCIAL P+1E cu Sc la sol = 123,44 mp,
Scd = 285,93 mp; Su = 230,50 mp si numar cadastral
50003-C1-U1, CF. nr. 50003-C1-U1, numar cadastral
vechi: 3133/A/0/1 si nr Cf. vechi: 10650. - situata in Dr.
Tr. Severin, str.Veterani, zona Targ Comercial, jud.
Mehedinţi. Valoarea totala a proprietatii imobiliare este
in cuantum total de 200.000 Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 1. Bunul
imobil descris anterior se afla in garantia creditorului
BCR – conform extrasului din Cartea Funciara nr.
13965 din data de 13.04.2022. 2. De asemenea bunul
imobil se afla in garantia creditorului ANAF DGRFP
Craiova (sechestru asigurator) – conform Actului
Administrativ nr. 2437 din data de 20.02.2018. Licitaţia
va avea loc la biroul administratorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la
data de 11.05.2022, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunului mobil descris anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 30 din data de 06.04.2022, de confirmare a
planului de reorganizare modificat nr. 1 din data de
07.01.2022, a debitoarei SC Lory Com SRL, pronunţată
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2959/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Lory Com SRL, pana la data de 10.05.2022
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul mobil, precum și achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 1.000 lei+TVA. Cont deschis la
B a n c a R o m a n e a s c a S . A . , s u b n r.
RO11BRMA0999100092691741. Invităm pe toti cei
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil sa
anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum
si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc
prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile impuse de
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0252/354399, e-mail: office@consultant-insolventa.ro.
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.
DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str.Victoriei
nr.59A, ap.17-18, jud.Maramureș, tel.0362.422.980, fax:
0362.404.675, e-mail: insolventa@dvamm.ro, în calitate
de lichidator judiciar la S.C.Metalurgica S.R.L. în dosarul
de faliment nr.395/100/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Maramureș, în temeiul art.154 alin.2 din Legea
nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, și în baza Raportului de evaluare
întocmit în octombrie de către evaluator Mare Roșca
Marcel Andrei, conform aprobării date de către adunarea
creditorilor, organizează licitații publice pentru vânzarea
autoturismului Renault Laguna MM 06 BMH cu nr.de
identificare VF1BG1GBD36619505. Prețul de începere a
licitației pentru bunul menționat mai sus este de 7.800Lei.
Ședințele de licitație publică vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar în următoarele zile: 04.05.2022 -ora 10.00,
09.05.2020 -ora 10.00, 12.05.2022 -ora 10.00. Pentru
participarea la licitație, ofertanții vor trebui să depună în
contul de lichidare al debitoarei:
RO90BTRL02501202525129XX, deschis la Banca Transilvania sau în contul lichidatorului judiciar DVA IPURL:
RO70BTRLRONCRT0215108701, deschis la Banca
Transilvania, garanția de participare la licitație de 10%
din prețul de pornire până cel târziu la data și ora ținerii
ședinței de licitație. Garanţia va fi restituită participanților care au depus oferta de cumpărare și care nu au fost
declarați adjudecatari, iar în cazul adjudecării, garanția
se reţine în contul prețului de adjudecare. Garanția nu se
va restitui ofertanților care nu s-au prezentat la licitație,
celor care au refuzat semnarea procesului-verbal de
adjudecare, precum și adjudecatarului care nu a plătit
diferența până la prețul de adjudecare.

PIERDERI
Gazipur Manpower S.R.L., CUI: 45324210, pierdut
certificatul de înmatriculare al societății având CUI și
certificat constatator.
Pierdut certificat de inregistrare B1292659 al Lucion
Turism SRL Stejaru, J27/1494/2007, CUI-22722038. Il
declar nul.
Pierdut legitimație de student pe numele Liferi Alexandra-Elena, studentă în cadrul Universității Politehnica
București, Facultatea de Inginerie în Limbi Străine. O
declar nulă.
Societatea Stefisita SRL, cu sediul social în Municipiul
CLuj-Napoca, str. Pajiștei, nr. 36, jud. Cluj, având CUI
44276211, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J12/2350/2021, declară pierdut Certificatul de înregistrare
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj precum și certificatele constatatoare. Se declară
nule.

