ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 29 septembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l Colegiul Național „Avram Iancu”, cu
sediul în orașul Câmpeni, str.Oituz, nr.3,
jud.Alba, CIF 4331090, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post
contractual vacant: aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificată și completată de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului:
secretar șef, pe perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la
concurs: -Nivelul studiile - studii superioare; -vechime în muncă minim 10 ani.
Data desfășurării concursului:
-12.10.2020, data limită depunere dosarelor ora 16:00; -13.10.2020 -selecția dosarelor; -21.10.2020 -proba scrisă, ora 09:00;
-23.10.2020 -proba practică, ora 09.00;
-27.10.2020 -proba interviu, ora 09:00.
Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unităţii sau la telefon 0258/771.232.
l SC Egeco Bcs Romconstruct SRL,
având CUI:41832070, J29/3145/2019, cu
sediul în Sat Stoenești, Comuna
Ariceștii Rahtivani, nr. 425, Județ
Prahova, angajează: Lăcătuș mecanic,
cod COR 721410- 1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul tehnic. Selecția
are loc în data de 30.09.2020, ora 10:00,
la sediul societății.
l Primăria Comunei Slobozia Conachi,
cu sediul în comuna Slobozia Conachi,
str. Galați, nr. 80, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: consiler
cultural -debutant, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
21 octombrie 2020, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 23 octombrie 2020,
ora 10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: minim
studii liceale; -vechime: fără vechime;
-cetățenia română, cetățenie a altor state
membere ale UE sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și
domiciliul în România; -cunoașterea
limbii române, scris și vorbit; -are vârsta
minimă de 18 ani; -are capacitate
deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Slobozia Conachi.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Slobozia Conachi, persoană de
contact: Sevastian Daniela Mădălina,
telefon 0762/205.822, fax 0236/831.400,
E-mail: slobozia_conachi@gl.e-adm.ro.
l Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești,
cu sediul în Strada Crizantemelor, Nr.
66, din Comuna Ciocănești, județul

Călărași, organizează conform HG
nr.286 /23.03.2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante astfel: -un post cu 1 normă
de secretar I S, la Școala Gimnazială Nr.
1 Ciocănești; -un post cu 1 normă de
muncitor III M, la Școala Gimnazială
Nr. 1 Ciocănești. Concursul va avea loc
în data de 21.10.2020, la Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești, cu sediul în
Strada Crizantemelor, Nr. 66, din
comuna Ciocănești, județul Călărași.
Concursul se va desfășura astfel: 1.
Proba scrisă în data de 21.10.2020, ora
10:00; 2. Proba practică în data de
22.10.2020, ora 12:30. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: Secretar: Studii superioare;
Vechime în muncă de cel puțin 5 ani;
Cunoștințe de utilizare a tehnologiei
informației dovedite cu adeverință/
certificat; Disponibilitate la timp de
lucru prelungit; Deținerea de cunoștințe
specifice activității de secretariat în
învațământ: EDUSAL, REVISAL,
SIIIR, întocmire și completare documente etc., dovedite prin adeverință;
Abilitați de lucru cu publicul dovedite
prin adeverință; Experiență în domeniu,
dovedită prin adeverință. Muncitor: Să
dețină certificat de absolvire a cursului
de fochist; Studii medii (liceu); Vechime
în muncă de cel puțin 10 ani. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României. Relații suplimentare se obțin de la Secretariatul Școlii
Gimnaziale Nr. 1 Ciocănești, cu sediul în
Strada Crizantemelor, nr.66, din
Comuna Ciocănești, Județul Călărași,
telefon 0242/337.303.
l Școala Gimnazială Voiteg, cu sediul
comuna Voiteg, str. Principală, nr. 166,
judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: Îngrijitor (Gradinița cu
Program Normal Folea) -0,25 normă,
perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în data
de 21.10.2020, ora 10:00; -Proba interviu
în data de 21.10.2020, ora 13.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii -generale; -vechime -fără
vechime; -domiciliu în localitatea Folea.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Voiteg.
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale Voiteg, persoană de contact:
Popeti Viorica, telefon 0256/392.426, fax
0256/392426, E-mail : scoalavoiteg@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr. 1, cu sediul în
localitatea Matca, str. Tecuciului, nr. 85,
județul Galați, organizează concurs

pentru ocuparea funcției contractuale
vacante, de: -Muncitor întreținere, 1
post (perioadă nedeterminată), conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba practică în data
de 21.10.2020, ora 10.00; -Interviul în
data de 21.10.2020, ora 12:00. Pentru
participarea la concurs candidații
trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii -liceu/școală profesională (calificare electrician); -rezistență la
stres; -loialitate; -disponibilitate la solicitările unității; -abilități de comunicare;
-nu sunt condiții de vechime. Candidații
vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 13.10.2020, ora
16:00, la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1
Matca. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Nr.1 Matca, CUI
-21339094, persoana de contact:
Condrache Elena, telefon
0236/860.005/0729.843.272, fax
0372/875.501, E-mail: scoala1matca@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială Hopârta, cu sediul
în localitatea Hopârta, str. Principală, nr.
22, judeţul Alba, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -numele funcției: Muncitor
calificat I (de întreținere); -număr
posturi: 1 normă post vacant contractual
pe perioadă nedeterminată, conform
H . G . n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 ș i a
H.G.nr.1027/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în data
de 21.10.2020, ora 11:00; -Proba interviu
în data de 21.10.2020, ora 13:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii; -absolvent a unei
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

calificări de întreținere zugrav, zidar,
tencuitor; -deprinderi și abilități practice
în exploatarea instalațiilor de încălzire
central; -vechime în muncă minim 5 ani.
Data limită până la care candidații vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este 13.10.2020, ora 15:00, la sediul
Școlii Gimnaziale Hopârta. Relaţii
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Hopârta, telefon 0258/875.730, fax
0258/875.730, E-mail: sc.hopirta@
isjalba.ro.
l Municipiul Sebeş organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată (respectiv până la
data de 24.05.2021, inclusiv), a 14
posturi contractuale de execuție vacante
din cadrul Unității de Management și
Implementare a proiectului „Parteneriat
pentru acces egal la educație” -cod
proiect 107777, posturi în afara organigramei, după cum urmează: -animator
socioeducativ, cod COR 516907, 1 post,
fracţiune normă 4h/zi; -profesor în învățământul gimnazial (profesor limba
engleza), cod COR 233002, 1 post, fracţiune normă 1h/zi; -logoped, cod COR
226603, 1 post, fracţiune normă 3h/zi;
-psiholog în specialitatea consiliere
psihologică, cod COR 263402, 1 post,
fracţiune normă 3h/zi; -educatoare, cod
COR 341501, 3 posturi, fracţiune normă
3h/zi; -profesor în învațământul gimnazial, cod COR 233002, 3 posturi, fracţiune normă 3h/zi; -profesor în
învăţământul liceal, cod COR 233001, 2
posturi, fracţiune normă 3h/zi; -îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar), cod COR 531101, 2
posturi, fracţiune normă 3h/zi.

GATA!
Simplu, nu?

-Concursul de recrutare pentru
ocuparea posturilor vacante mai sus
menționate constă în 3 etape succesive:
selecția dosarelor de înscriere, proba
scrisă şi interviul. Data până la care se
pot depune dosarele de înscriere:
14.10.2020, ora 16:00. Data, ora şi locul
organizării probei scrise: 21.10.2020, ora
11:00, Parcul Arini, nr. 1, Mun. Sebeş,
jud. Alba. Data, ora şi locul susţinerii
interviului: 26.10.2020, ora 11:00, Parcul
Arini, nr. 1, Mun. Sebeş, jud. Alba.
Condițiile generale și specifice de participare la concursul organizat pentru
ocuparea postului de animator socioeducativ:-Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; -Studii
liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat:
liceu pedagogic /institut pedagogic sau
echivalent; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 1 an; -Certificat absolvire curs Animator socioeducativ sau
echivalent. Condițiile generale și specifice de participare la concursul organizat
pentru ocuparea postului de profesor în
învățământul gimnazial (profesor limba
engleza): -Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare; -Studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
specialitatea Filologie – specializare
Limba engleză; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 2 ani. Condițiile generale și specifice de participare la
concursul organizat pentru ocuparea
postului de logoped: -Candidatul trebuie
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să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare; -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an. Condițiile
generale și specifice de participare la
concursul organizat pentru ocuparea
postului de psiholog în specialitatea
consiliere psihologică: -Candidatul
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare; -Studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în specialitatea Psihologie sau Socio–psihologie; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 1 an.
Condițiile generale și specifice de participare la concursul organizat pentru
ocuparea postului de educatoare:
-Candidatul trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -Studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomă de bacalaureat: liceu pedagogic /institut pedagogic sau echivalent;
-Vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani. Condițiile generale și
specifice de participare la concursul
organizat pentru ocuparea postului de
profesor în învațământul gimnazial:
-Candidatul trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art. 3
din H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; -Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 2 ani.
Condițiile generale și specifice de participare la concursul organizat pentru
ocuparea postului de profesor în învațământul liceal: -Candidatul trebuie să
îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
-Studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime în specialitatea studiilor:
minim 2 ani. Condițiile generale și
specifice de participare la concursul
organizat pentru ocuparea postului de
îngrijitor de copii (îngrijitor grupă învățământ preșcolar): -Candidatul trebuie
să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare; -Studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; -Vechime în
specialitatea studiilor: nu este cazul.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
Municipiului Sebeş, Parcul Arini, nr. 1,
Mun. Sebeș, jud. Alba, persoană de
contact: inspector, Nicoleta Irimie.
Informații suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, telefon 0258.731.318,
email: secretariat@primariasebes.ro.
Încadrarea personalului cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, se realizează cu respectarea

condiţiilor legale privind numărul
maxim de ore lucrate şi cumulul de
funcţii.

CITAŢII
l Somație. Se aduce la cunoștința
publică faptul că pe rolul acestei
instanțe este înregistrat dosarul civil
nr.728/322/2020, privind pe petentul
Nagy Laszlo, având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului înscris în
C F n r. 2 4 3 4 1 - E s t e l n i c ( n r. C F
vechi.3552-Estelnic), nr.top.853 și 854/1,
suprafață totală 2065mp, proprietar
tabular:Nagy Emeric, decedat la data
de 14.12.1996. Prezenta somație va fi
afișată termen de 1 lună la sediul
instanței și la sediul Primăriei comunei
Estelnic, perioadă în care toți cei interesați pot să formuleze opoziție, în caz
contrar se va trece la judecarea cererii.
l Bogye Iuonas, Szabo Alesandru,
Morovan Ilie, Hilma Gligor, Csortya
Simion, Csortia Gligor, Csortya
Gergely, Csortya Peter, Csortya Gabor,
Csortya Paraska, Popa Todorika, Popa
Victoria, sotia lui Kicsinas Simion, Popa
Gyorgy, Popa Vazul, Popa Danja,
Dregan Mariuka, sotia lui Kaluger
Niculai, sunt citati in 10.11.2020, la
Judecatoria Turda in Dosar Civil
Nr.7141/328/2019 pentru succesiune.
l Blag Ioan Al Lui Matye, Blag Todor
Al Lui Matye, Blag Ioan Al Lui Nekita,
Blagnasztasia A Lui Nekita, Casatorita
cu Banda Janos, Blag Marina casatorita
cu Blag Maxim, Bencze Veronica,
Bencze Viktoria, Bencze Adolfina,
Bencze Janos, Bencze Vaszilie, Bencze
Gergely, Ignat Iren A Lui Miklos, Ignat
Nasztaszia A Lui Miklos, Ignat Vazul Al
Lui Miklos, Farcas Nasztasia vaduva lui
Bencze Demeter, Filip Janos, Filip Josef
Al Lui Janos, Farcas Ana casatorita cu
Ignat Ioan, Farcas Valeria casatorita cu
Felea Vasile, sunt citati in 20.10.2020 la
Judecatoria Turda in Dosar Civil
Nr.5834/328/2019 pentru succesiune.
l Baratosi Ioan, Nagy Ludovic, Baratosi Francisc sunt citati in 13.10 2020,
La Judecatoria Turda, in Dosar Civil
Nr.10181/328/2019, pentru partaj.

DIVERSE
l Anunţ Prealabil Privind Afişarea
Publică A Documentelor Tehnice Ale
Cadastrului; Unitatea administrativ-teritorială Balaciu din judeţul Ialomiţa
,anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarelor cadastrale nr. 14 şi 20 , începând
cu data de 07.10.2020 pe o perioadă de
60 de zile,la sediul Primăriei Comunei
Balaciu,conf art 14 alin.1 şi 2 din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr
7/1996 ,republicată ,cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor

putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul ANCPI. Toate persoanele fizice
sau juridice interesate sunt rugate să
verifice documentatia cadastrală pe
site-ul ANCPI, la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs/Ialomita/Balaciu/
Contract_2597_26.03.2018/DocumenteCadastru/S21_Opis_alfabetic_detinatori_Balaciu.pdf
l Agentia pentru Protectia Mediului
Satu Mare anunta publicul interesat ca
Planul Urbanistic Zonal- “PUZ-Construire locuinte colective si functiuni
conexe, realizare de parcari, amenajarea
incintei cu spatii verzi plantate, alei
carosabile si pietonale, imprejmuirea
terenului, amplasare post trafo, bransare la utilitati, organizare de santier,
amenajare accese” propus in municipiul
Satu Mare, str. Digului nr. 6, titular:Satu
Mare Shopping City SRL, nu necesita
evaluare de mediu, urmand a fi supus
procedurii de adoptare fara aviz de
mediu. Observatiile si comentarile
publicului interesat privind decizia
etapei de incadrare se trimit in scris la
Agentia pentru Protectia Mediului-Satu
Mare, str. Mircea cel Batran nr.8/B,
cod.440012, fax:0261-733500, e-mail:apmsm@yahoo.com, in zilele de luni
pana joi intre orele 10:00-13:00, in
termen de 10 zile calendaristice de la
aparitia anuntului. Decizia motivata
poate fi consultata pe site-ul APM-Satu
Mare:http://apmsm.anpm.ro
l Unitatea administrativ-teritorială
Şimnicu de Sus, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 8, 12, începând cu data de
05.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Şimnicu de Sus,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l SC Flagas SRL titular al proiectului:construire (amenajare) statie mixta
de distributie carburanti (benzina,
motorina, GPL si incarcare electrica)
magazin propriu cu terasa si spalatorie
auto tip tunel, amenajare accese si
incinta, totem si panouri de informare,
utilitati, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare; Nu Se Supune Evaluarii De
Impact Asupra Mediului/Evaluarii
Adecvate/Evaluarii Impactului Asupra
Corpurilor De Apa, de catre Agentia
pentru Protectia Mediului.Ilfov, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:construire (amenajare) statie mixta
de distributie carburanti (benzina,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
motorina, GPL si incarcare electrica)
magazin propriu cu terasa si spalatorie
auto tip tunel, amenajare accese si
incinta, totem si panouri de informare,
utilitati, propus a fi amplasat in:Jud.
Ilfov, Comuna Corbeanca, strada Sos.
Unirii, nr. FN, nr.cadastral. 111632.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului.Ilfov din:
Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele
9:00-12:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet:http://apmif.anpm.
ro/. Observatiile/ contestatiile publicului
se primesc la sediul APM Ilfov-Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1,
in termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia
mediului.
l Consiliul Județean Sibiu anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Reabilitare și
modernizare DJ 106E: intr. DN1- Cristian- Orlat- Saliste- Tilisca- Jina- lim.
Jud.Alba”, propus a fi amplasat pe
Drumul județean DJ 106E și străbate
administrativ localitățile Orlat, Sibiel,
Vale, Salistea, Gales, Tilisca, Rod,
Poiana Sibiului și Jina. Informațiile
privind proiectul propus/memoriul de
prezentare pot fi consultate pe pagina
de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Sibiu http://apmsb.anpm.ro.
Observațiile publicului se primesc zilnic
pe e-mailul Agenției pentru Protecția
Mediului Sibiu: office@apmsb.anpm.ro
sau la sediul APM Sibiu de luni-vineri,
orele 9:00-13:00.

ADUNARI GENERALE
l În data de 13 octombrie 2020, ora
17:00, la Casa Tineretului, etaj II, Sala
B, se convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Fundației Județene pentru
Tineret Vâlcea. În cazul în care la data
și ora stabilite nu se întrunește
cvorumul necesar, adunarea generală
este reconvocată în 14 octombrie 2020,
ora 17:00, la aceeași adresă. Persoanele
care vor reprezenta structurile asociative de tineret în cadrul adunării generale sunt rugate să aibă asupra lor
mandatul de reprezentare în original și
cartea de identitate.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață şi ale Actului Constitutiv al
Romaero S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
înregistrare RO 1576401, număr de
ordine in Registrul Comerţului
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J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 30.10.2020 ora
14.00 la sediul societăţii din Bucureşti,
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 21.10.2020, având următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea majorării
capitalului social al Romaero S.A., cu
valoarea investiției finanțate în anul
2019 de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, într-o singură
etapă, fără primă de emisiune, prin
subscrierea în cadrul unei oferte publice
cu acordarea dreptului de preferinţă
pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul
Central S.A. la data de înregistrare, cu o
sumă de până la 7.651.137,50 lei, de la
nivelul actual al capitalului social de
17.368.942,50 lei până la nivelul maxim
de 25.020.080 lei, 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
3.060.455 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o
valoare nominală de 2,50 lei/acţiune, cu
acordarea dreptului de preferinţă
pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul
Central S.A., proporţional cu cotele de
participare deţinute de aceştia la data
de înregistrare; 1.2. Subscrierea se poate
face de către acţionari, atât în numerar
cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei
creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de societatea Romaero S.A. de
către acţionarii existenţi, înregistraţi în
Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut
de Depozitarul Central S.A. Bucureşti,
la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 și 174 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 3.060.455; 1.5. Raportul de
subscriere este de 1 acţiune nou emisă la
2,270112 acţiuni deţinute 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 împărțirea numărului de acțiuni deținute de
respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social
la numărul de drepturi de preferință
necesare pentru a subscrie o acțiune
nouă (2,270112) 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
şi va începe la o dată ulterioară datei de
înregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotă-
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rârii în Monitorul Oficial al României;
1.7. Majorarea capitalului social se face
în limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a sumelor efectiv subscrise şi
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 şi operaţiunile de piață, operaţiunea de subscriere se va realiza în baza
unui Prospect aprobat de ASF şi 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 şi exigibile şi
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) şi 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 şi cu noua
structură a acţionariatului acesteia, să
efectueze formalităţile necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului
Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti, 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
prelungirii, până la 31.12.2022, a
duratei de finanțare a facilității de
credit deja angajată la Banca Transilvania şi mentinerea garanţiilor deja
constituite în favoarea acesteia. 6.
Mandatarea directorului general al
Romaero S.A., care la rândul său va
putea delega alți directori ai societății,
să semneze actele adiționale ale
contractului de credit și contractele de
garanție/actele adiționale la contractele
de ipotecă care se vor încheia cu Banca
Transilvania în vederea prelungirii
facilității de credit. 7. Aprobarea
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ex-date de 17.11.2020 , a datei de
18.11.2020 ca dată de înregistrare și a
datei plății de 19.11.2020. 8. Aprobarea
împuternicirii directorului general al
societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar
fără a se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti, Depozitarul Central. Mandatarul sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform celor de mai
sus unei alte persoane, salariată a societății. La ședinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
21.10.2020 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 şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
precum şi proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt
disponibile la sediul Romaero S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 29.09.2020 precum şi 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
14.10.2020 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 14.10.2020 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 şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 29.09.2020. Formularul de vot
prin corespondență, completat de către
acţionar şi însoțit de o copie a actului de
identitate a acţionarului persoană
fizică, respectiv Certificat de înregis-

trare eliberat de ORC împreună cu
copia actului care dovedeşte 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
(30.10.2020/02.11.2020 ora 13:00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă
Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din 30.10.2020/
02.11.2020”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 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 şi în limba engleză, se pun
la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com şi pot fi
consultate începând cu data de
29.09.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se
poate expedia, în original, la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(30.10.2020/02.11.2020 ora 13:00). În
cazul în care Împuternicirea specială
(Procura specială) se expediază prin
poştă trebuie facută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară A
A c ţ i o n a r i l o r
D i n
30.10.2020/02.11.2020”. 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 şi prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până cel târziu
cu o oră înainte de adunare
(30.10.2020/02.11.2020), la adresa
office@romaero.com, menţionând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală
Extraordinară A Acţionarilor Din Data
De 30.10.2020/ 02.11.2020”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării
generale de către alte persoane decât
acţionarii se poate face şi în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu
va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele af late 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
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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
(30.10.2020/ 02.11.2020, ora 13:00), 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017,
cu modificările şi 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 02.11.2020, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de
zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat regasiți
documentația de atribuire. Data limită
de depunere a ofertelor este 14.10.2020,
ora 12:00.
l Lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica echipamente IT si birotica, proprietatea
debitoarei S.C Geonet Systems SRL, la
pretul de 7.803 LEI plus TVA. Licitatia
va avea loc in zilele de 1, 5, 7 si 9 octombrie 2020, orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare în
bloc prin licitaţie publică la prețul total
de 13.392.586 lei proprietate imobiliară
situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18,
județ Prahova, compusa din teren în
suprafață de 20.513 mp și constructiile
C10 (hala monobloc), C11 (punct
poarta), C20 (baraca metalica), teren în
suprafață de 358 mp, teren în suprafață
de 1.725 mp, teren în suprafață de
445,38 mp, precum și marcile grafice
R050748, R053215 și bunuri mobile
(utilaje și mașini unelte). Licitaţia va
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avea loc în 02.10.2020, ora 14:00 la
sediul lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate se pot programa pentru vizionare la numărul de telefon susmentionat (taxa pentru vizionare este de
1.000 lei +TVA), iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la sediul
lichidatorului judiciar şi vor depune
documentația însoțită de taxa de
garanţie de 10% din prețul de pornire
cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în zilele de 09.10.2020 și
16.10.2020, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Francigrin SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a
bunului mobil, reprezentand autoturism
BMW 701/KM41/730 LD, nr. omologare
AABM3M1Y12C70E5, numar identificare WBAKM41030CY76222, culoare
negru, numar inmatriculare
CS-21-BEC, aflata in patrimoniul debitoarei S.C. Francigrin S.R.L. - in faliment. Pretul De Pornire Al Licitatiei
Este De 50 % Din Pretul De Evaluare,
Respectiv 37.294 Lei + T.V.A, Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2,
ap. 21, jud. Caras-Severin, telefon 0355429 116, pretul caietelor de sarcini fiind
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc
in data de 06.10.2020, orele 09:00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et. 2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

PIERDERI
l Pierdut Legitimație student pe
numele Gulea Ioana Roxana. O declar
nulă.
l Pierdut Certificat de înregistrare
fiscală Asociația de Proprietari imobil
locuințe str. Walter Mărăcineanu, nr. 11,
Sinaia.
l Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Nr. 5, Sector 4, București, cu sediul
în str. Mitropolit Iosif, nr. 29, CUI
4430981, declară pierdut Certificatul de
înscriere a persoanei juridice fără scop
patrimonial (Anexa II), emis de Judecătoria Sector 4 București. Se declară nul.
l Am pierdut foaie matricolă, Ghiorghioni Ioan Ionuț. Tel. 0785.373.586.

DECESE
l Prietenele Reni și Nuți, cu inima
grea, dar cu gândurile pline de dragi
amintiri, anunță trecerea în eternitate,
în data de 26.09.2020, a dragei lor prietene, prof. Dima Vica din Ploiești, un
suflet blând, bun și sensibil. Cu tristețe
ne alăturăm lui Dănduț și Codruța și
împărtășim durerea prin care trec.
Odihnește-te în pace, Vica!

