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OFERTE SERVICIU
l S.C. Euro Dost Trans
S.R.L., Codlea, jud.
Brașov, str. Lungă, nr. 66,
J8/1105/ 2013, RO
32043123, angajează șofer
autocamion/ mașină de
mare tonaj, cod COR
833201. CV la adrian.
chiper@yahoo.com.
l Olimp Impex SRL,
angajează, pentru punctul
de lucru din Oradea,
muncitori: lăcătuși
construcții metalice și
navale, sudori, vopsitori
industriali, stivuitoriști.
Oferim salariu atractiv.
Detalii: 0722.365.101.
l Tunari SalubrizareIlfov organizează în data
de 21.01.2020 concurs
recrutare pentru 1 Referent și 2 Şoferi. Detalii la
021.424.43.62.
l Spitalul Clinic Nr.1 Cf
Witting, cu sediul în
Bucuresti, Calea Plevnei,
Nr.142-144, Sectorul 6,
scoate la concurs următoarele posturi: - 1 post
de asistent medical și un
post de infirmieră la
Secția Oftalmologie; - 2
posturi de infirmieră
debutant la Secția Medicină Internă II; - 1 post de
portar la Serviciul Administrativ, Aprovizionare; 1 post de muncitor
calificat IV- bucătar și 1
post de muncitor necalificat la Serviciul Administrativ,
Aprovizionare-Blocul
Alimentar. Condițiile de
participare se regasesc în
Monitorul Oficial,partea
a-III- a din data de
15.01.2020, pe site-ul
spitalului sau la sediul
spitalului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea, la
sediul spitalului. Relaţii

suplimentare la telefon:
021. 312.94.25/interior
203.
l Societatea Curent
Metal SRL, cu sediul în
sat Bungetu, strada
DCL50, nr.157F, comuna
Văcărești, jud. Dâmbovița,
România,
J15/1375/2017, CUI:
37267059, angajează
muncitor necalificat în
metalurgie cod COR
932911. Persoanele interesate pot depune CV-urile
până la data de
15.01.2020 la sediul societății noastre sau ne puteți
contacta la nr.de telefon:
0720.100.389, mail: info@
curentmetal.ro. Concursul
va avea loc pe data
16.01.2020.
l Irem General
Contractor SRL, persoană
juridică română, cu sediul
în București, Sectorul 1,
strada Gheorghe Polizu,
nr.58-60, biroul cu suprafața totală de 740,83mp,
etaj 12, înregistrată în
Registrul Comerțului sub
nr.J40/16633/2016, Identificator Unic la Nivel
European (EUID): RO
ONRC. J40/16633/2016,
având Cod Unic de Înregistrare: 36853491, angajează: 100 sudori, 100
schelari, 100 lăcătuși
mecanici, 100 confecționeri-montatori structuri
metalice pentru
construcții. Interviul va
avea loc la data de
16.01.2020, la ora 9.00, la
sediul societății.
l L i c e u l Te h n o l o g i c
„Sfântul Pantelimon”, cu
sediul în București, strada
H a m b a r u l u i , n r. 1 2 A ,
sector 2, organizează
concurs pentru ocuparea
f un c ţ ie i c o n tr a c tu a l e
vacante de administrator
financiar (contabil),
c o n f o r m H G n r. 2 8 6 /
23.03.2011. Condiţii speci-

fice de participare la
concurs: -studii superioare
de specialitate -economist;
-vechime în muncă necesară ocupării postului: 10
ani; -vechime în învățământ minim 6 luni. Data,
ora și locul de desfășurare
a concursului: -proba
scrisă: data 10.02.2020,
ora 9.00, la sediul instituției; -proba practică: data
10.02.2020, ora 12.00, la
sediul instituției. Data-limită până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare
de la afișare, la sediul
instituției. Relaţii suplimentare la sediul instituției, persoană de contact:
Marin Carmen Ioana,
telefon/fax: 021.255.99.43.
l Liceul Tehnologic Goga
Ionescu, cu sediul în
orașul Titu, str.Gării,
nr.59, judeţul Dâmboviţa,
în baza HG nr. 286/2011,
modificată și completată
de HG nr.1027/2014, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei
funcții contractual
temporar vacante, pe

I

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

perioadă determinată:
informatician- 1,00
normă. Condiții specifice:
-nivelul studiilor: -studii
superioare de lungă
durată în specialitatea
postului; -vechime în
învățământ/informatician/profesor informatică
-minim 15 ani; -vechime
minim 1 an pe postul de
informatician; -calificativ
foarte bine în ultimii 3 ani
școlari; -experiență în
utilizarea platformei
educaționale SIIIR.
Concursul se va desfășura
la sediul instituției, loc.
Titu, str.Gării, nr.59,
judeţul Dâmboviţa, astfel:
-Proba scrisă: 31.01.2020,
ora 9.00; -Proba practică:
31.01.2020, ora 12.30;
-Interviul: 03.02.2020, ora
9.00. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la
sediul Liceului Tehnologic
Goga Ionescu Titu. Relaţii
suplimentare la sediul
Liceului Tehnologic Goga
Ionescu Titu, telefon:
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0245.651.320, e-mail:
gogaionescu@gmail.com
l Şcoala Gimnazială
Grozăvești, cu sediul în
comuna Corbii Mari, sat
Grozăvești, str.Lungă,
nr.55, județul Dâmbovița,
organizează concurs
pentru ocuparea unui post
contractual vacant pe
perioadă nedeterminată,
din cadrul Compartiment u l u i A d m i n i s t r a t i v,
personal de îngrijire:
-îngrijitor- treapta I de
studii G -poziția 3 din
statul de funcții.
Concursul se va desfășura
după cum urmează:
-proba scrisă: 07.02.2020,
ora 10.00, la sediul Şcolii
Gimnaziale Grozăvești;
-proba interviu: data și
ora interviului vor fi
anunțate după proba
scrisă. Condiții specifice
de participare la concurs:
-studii generale (zece
clase) sau studii absolvite
cu diplomă; -disponibilitate și rezistență la efort;
-apt din punct de vedere
medical fizic și psihic,
dovedit cu acte medicale;
-vechime minimă în
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muncă 2 ani, pentru
postul de treapta I.
Dosarul se depune la
secretariatul Școlii
Gimnaziale Grozăvești în
10 zile lucrătoare de la
publicarea prezentului
anunț în Monitorul Oficial
al României, Partea a
III-a. Dosarul de înscriere
la concurs trebuie să
conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, actualizată,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor
generale de ocupare a
unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale. Condițiile
de participare și bibliografia stabilită se afișează
la sediul unității școlare
Școala Gimnazială Grozăvești -Corbii Mari. Relații
suplimentare se pot obține
la secretariatul unității
școlare Școala Gimnazială
Grozăvești, comuna
Corbii Mari, județul
Dâmbovița, telefon:
0723.282.392.
l Clubul Sportiv Chitila,
cu sediul în str.Castanilor,
nr.41, oraș Chitila, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea
următoarelor funcții
contractuale vacante de
execuție, perioadă nedeterminată: -inspector de
specialitate; -muncitor
calificat. Concursul se
desfășoară la sediul
Clubului Sportiv Chitila
în data de 07.02.2020, ora
10.00 -proba scrisă
(inspector de specialitate)/
practică (muncitor calificat), ora 10.00, și în data
de 10.02.2020, ora 10.00,
proba interviu (ambele
posturi). Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele
condiții: -Inspector de

specialitate: -studii
universitare absolvite cu
diplomă de licență sau
echivalentă -Administrație publică/studii
economice liceale sau
universitare; -vechime în
specialitatea studiilor:
entry level -1 lună-3 ani;
-atestare competențe digitale. -Muncitor calificat:
-studii medii: -entry level
-1 lună-3 ani. Dosarele de
înscriere se vor depune în
perioada 16.01.202030.01.2020, la sediul
Clubului Sportiv Chitila,
situat în str.Castanilor,
nr.41 și trebuie să conțină
în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6
al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul
instituţiei, din str.Castanilor, nr.41, oraș Chitila,
judeţ Ilfov și la telefon:
0733.840.451.
l Casa Orășenească de
Cultură Mihai Eminescu,
cu sediul în orașul Panciu,
str.B-dul Independenței,
nr.10, județul Vrancea,
organizează concurs, în
condițiile HG nr.286/2011,
pentru ocuparea următoarei funcții contractuale
vacante, pe perioadă
nedeterminată, de: funcționar administrativ -1
post. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de
07.02.2020, ora 10.00;
-Proba interviu în data de
07.02.2020, ora 13.00.
Pentru participarea la
concurs, candidații
trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 1.
vechime în muncă: minim
3 ani și 6 luni; 2.studii
generale/medii. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs
până la data de
30.01.2020, ora 13.00, la

sediul instituției. Relaţii
suplimentare la sediul
instituției sau la telefon:
0756.067.116, e-mail:
casacultpanciu@gmail.
com
l Școala Gimnazială
Nr.5, Galați, organizează
concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcțiilor contractuale de
execuție, vacante, după
cum urmează: Muncitor
calificat; Îngrijitor. Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
muncitor calificat: studii
liceale tehnice/profesionale, cu certificat de calificare; îngrijitor: minim 10
clase; vechime în specialitatea postului: minimum
2 ani. Concursul se va
organiza conform calendarului următor: 5
februarie 2020, ora 09.00:
proba scrisă (doar pentru
postul de muncitor); 6
februarie 2020, afișarea
rezultatelor la proba
scrisă, depunerea și rezolvarea contestațiilor; 7
februarie 2020, ora 09.00:
proba practică; 10
februarie 2020, ora 09.00:
proba interviu; 11
februarie 2020, ora 11.00:
afișare rezultate finale.
Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției
în perioada 27-29 ianuarie
2020. Candidații vor
prezenta un dosar de
concurs care va conține
următoarele documente:
a.Cererea de înscriere la
concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare; b.Copia actului
de identitate sau orice alt
document care atestă
identitatea, potrivit legii,
după caz; c.Copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale
altor acte care atestă efec-
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tuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituția publică; d.
Carnetul de muncă sau,
după caz, adeverințele
care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau
în specialitatea studiilor,
în copie; e.Cazierul judiciar și certificat de integritate morală; f.Adeverință
medicală care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de
către medicul de familie
al candidatului sau de
către unitățile sanitare
abilitate; g.Curriculum
vitae. Adeverința care
atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul,
data, numele emitentului
și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit
de Ministerul Sănătății.
Copia actului de identitate, copiile documentelor
de studii și carnetul de
muncă sau, după caz,
adeverințele care atestă
vechimea vor fi prezentate
și în original în vederea
verificării conformității
copiilor cu acestea. Relaţii
suplimentare se pot obţine
la Școala Gimnazială
Nr.5, cu sediul în Galați,
Str.Gorunului, nr.6B,
județul Galați, telefon:
0236.468.366.

din cadrul Agenției Naționale pentru Plăți și
Inspecție Socială. Nivelul
studiilor: studii superioare
absolvite cu diplomă de
licență în domeniul
economic. Vechime în
muncă și experiență
profesională: minim 7 ani.
Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi și
Inspecţie Socială din
Bulevardul Gheorghe
Magheru nr. 7, sector 1,
București. Data de susținere a probei scrise: 10
februarie 2020, ora 10:00.
Data de susținere a probei
interviu: 12 februarie
2020, ora 10:00. Dosarele
de înscriere la concurs se
depun la sediul instituţiei,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul
Oficial, partea a III-a,
respectiv până în data de
29 ianuarie 2020
(inclusiv). Dosarul de
înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele
prevăzute la art. 6 din
H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs
și bibliografia se afișează
la sediul și pe site-ul
Agenţiei Naţionale pentru
Plăţi și Inspecţie Socială,
www.mmanpis.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine
l a n r. d e t e l e f o n :
021/313.60.84.

l Agenţia Naţională
pentru Plăţi și Inspecţie
Socială organizează
concurs pentru ocuparea,
pe perioadă determinată,
a unui post contractual de
execuţie vacant, după
cum urmează: 1. Consilier,
gradul 1 A, la Direcția
Economică, Finanțare,
Gestionare și Management Financiar- Serviciul
Buget Propriu, Administrativ, Achiziții Publice

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vindem infrastructură
zonă de schi Bran Zănoaga sau căutăm
partener pentru dezvoltarea zonei de agrement.
Informații suplimentare
la 0744/423.929.

CITAŢII
l Se citează paratul
Dumitriu (Hammami)
Zounair la Judecătoria
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Moineşti, dosar
3381/260/2018, termen
11.02.2020, obiect divorţ,
reclamanta Dumitriu
Alexandrina.
l Radu Cornelia cu
ultimul domiciliu
cunoscut în com. Griviţa,
str. Şos. Buzău, nr. 90, este
citată la Judecătoria
Slobozia pentru termenul
din data de 30.01.2020, în
proces cu Radu Ion, în
d o s a r u l c i v i l n r.
2607/312/2019, reclamant
fiind Radu Ion.
l Judecătoria Rupea,
județul Braşov, dosar
nr.2333/293/2019, pârâții
Radu Aurel, Radu Elisabeta, Adam Valeria născ.
Gunea, Hici Maria sunt
citați pentru termenul din
4 februarie 2020, în
proces de uzucapiune şi
radiere uzufruct viager de
reclamantul Adam
Constantin Vergil.
l N u m i t u l Vi e z e l
Solomon, cu ultimul
domiciliu cunoscut în
localitatea Sighetu
M a r m a ț i e i , S t r. I o a n
Mihalyi de Apsa, nr.35
(vechea denumire a străzii
fiind Stalin, nr.35), județul
Maramureş, este citat la
Tribunalul Timiş pe data
de 11 Februarie 2020, la
ora 09.00, Secția I civilă,
Sala 165, nc7-r, în calitate
de intimat, în dosarul civil
nr.1314/307/2011*, în
proces cu recurentul
Ti p l e a Va s i l e p e n t r u
Recurs-fond funciar nulitate absolută şi parțială a
titlului de proprietate.
l Popovici Elena, cetatean roman, cu ultimul
domiciliu cunoscut in
localitatea Vaslui, Str.
Ana Ipatescu Bl. 307, Sc.
A, Ap. 13, jud Vaslui este
chemata la Judecatoria
Vaslui, cu sediul in Vaslui,
strada Ing. Badea Romeo

nr 13, jud Vaslui, Complet
4 mix civil si fond funciar,
in ziua de 12.02.2020, ora
09.30, in calitate de Pârât,
în proces cu Uniqa Asigurari SA în calitate de
Reclamant, avand ca
obiect pretentii, dosar nr.
5528/333/2019.

DIVERSE
l SC Ratio-West SRL cu
sediul în Arad, str. Ion
Budai Deleanu, nr.15,
judeţ Arad, doreşte să
obţină autorizaţie de
mediu pentru punctul de
lucru din Arad, Strand
Neptun FN Arad, telefon:
0745390238 unde se
desfăşoară urmatoarele
activitatii Restaurant (cod
CAEN 5610),BAR cod
caen 5630. Măsurile de
protecţie a factorilor de
mediu: Apa: separator
grasimi. Aer: cos de fum.
Sol: platforma betonata.
Gestiunea deseurilor:
pubele. Substante periculoase; magazine pardosea
betonata. Observaţiile
publicului, formulate în
scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul
Mures, FN, telefon
0257/280331;
0257/280996, in timp de
zece zile lucratoare după
data publicării prezentului anunţ.
l Andrei Ioan IPURL
notifica deschiderea
procedurii simplificate de
insolventa a debitoarei
Retro Caffe Club Fan
SRL cu sediul în Municipiul Ploieşti, Str. Republicii, nr. 65, demisol,
camerele 16, 17, 18, 19 si
20, județul Prahova, dosar
nr. 5929/105/2019, Tribunalul Prahova. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere

a creantelor 25.02.2020;
termen tabel preliminar:
06.03.2020; termen tabel
definitiv: 30.03.2020; data
sedintei adunarii creditorilor 11.03.2020, ora si
locul urmand a fi stabilite
de lichidatorul judiciar,
care va convoca toti creditorii debitoarei.
l SC Rewe România
SRL, cu sediul în comuna
Ştefăneştii de Jos, str.
Buşteni, nr. 7, județul
Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de mediu pentru
obiectivul „penny
market”, amplasat în
localitatea Buhuşi, intersecția str. Mircea Voevod
cu str. Republicii, județul
Bacău. Eventualele
propuneri şi sugestii din
partea publicului privind
activitatea menționată
vor fi transmise în scris şi
sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția
M e d i u l u i B a c ă u , s t r.
O i t u z , n r. 2 3 , j u d e ț u l
Bacău, în zilele de luni joi, între orele 8.00 - 16.30
şi vineri între orele 8.00 14.00, în termen de cel
mult 10 zile de la data
publicării prezentului
anunț.
l Societatea SC VR
Waste Solution SRL,
titular al activităţii
conform cod CAEN 3811
-colectarea deşeurilor
nepericuloase, 4677
-comerț cu ridicata al
deşeurilor şi resturilor,
1624 -fabricarea ambalajelor de lemn, la adresa:
oraş Chitila, Şos. Banatului, nr.74, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile
privind potenţialul
impact asupra mediului al
activităţii pot fi consultate
la sediul APM Ilfov, str.
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Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006.
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei împotriva debitorului SC ABAC PC SRL, prin Încheierea civilă nr.
70/JS/CC/30.12.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a
Civilă, în Dosarul 2605/115/2019.
Debitorul SC ABAC PC SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute
la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC ABAC PC SRL cu sediul social în localit. Reșița,
Pța 1 Decembrie 1918, nr. 34, ap.3, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în
Registrul Comerţului J11/434/1994, CUI 5638710 trebuie să procedeze la
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de
14.02.2020. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
Subscrisa S.C. RECONS S.A. - în faliment, prin lichidator judiciar LICEV
GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 28.01.2020, ora
11.00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl.
A2, parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile și imobile:
• Bloc locuinte C11, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135
mp - 24.480 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
• Bloc locuințe C7, str. Pinilor, Cartier Nou- Marghitas, Anina - 1.135 mp
- 24.480 euro. Prețul Caietului de sarcini este 200 lei plus TVA
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar, până
înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate la data de 28.01.2020, următoarele licitații vor
avea loc în 11.02.2020, 25.02.2020 și 10.03.2020.
Vizitarea
imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare
Viz
prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940
sau la sediul lichidatorului judiciar.

Lacul Morii, nr.1, Sector
6, Bucureşti, tel./fax:
430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440, în zilele de
luni-joi, între orele 09.0013.00, vineri, 09.00-12.00.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul
APM Ilfov.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: În conformitate cu prevederile
articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere
prevederile din Actul
Constitutiv al societăţii
pe acțiuni ROMENERGO Mecanic S.A.,
cu sediul în Str. Dumitru
B r u m ă r e s c u n r. 9 A ,
Sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul
C o m e r ţ u l u i s u b n r.
J40/22/1990, C.U.I.
368267 (denumită în
continuare şi “Societatea”), Administratorul
unic al Societăţii
convoacă Adunarea
Generală Ordinară a

Acţionarilor ROMENERGO Mecanic S.A.
pentru data de
17.02.2020, ora 10:00,
adunarea urmând a se
ţine la adresa din Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7,
sala de şedinţe, pentru
toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul acţionarilor
Societăţii la sfârşitul zilei
de 01.02.2020, stabilită ca
dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a
Acţionarilor: 1.Aprobarea
prelungirii, în aceleaşi
condiţii contractuale, a
mandatului administratorului unic al Societăţii,
dl. Poenaru Corneliu–
Adrian, de la data de
20.02.2020 până la data
de 20.02.2021. 2. Împuternicirea Administratorului Unic al Societăţii,
dl. Poenaru CorneliuAdrian, să aducă la îndeplinire hotărârea
A.G.O.A. şi să îndeplinească toate formalităţile
necesare pentru efectuarea înregistrărilor
privind hotărârea
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A.G.O.A. în Registrul
Comerţului şi publicarea
acesteia în Monitorul
Oficial al României,
putând sub-delega aceste
competenţe unei terţe
persoane. *** Completarea ordinii de zi: În cel
mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a
IV-a, unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând,
individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul
social al Societăţii, pot
înainta Administratorului
unic al Societăţii cereri
privind introducerea unor
noi puncte pe ordinea de
zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor.
Ordinea de zi completată
cu punctele propuse de
acţionari, ulterior convocării, se va publica în
Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a,
cu cel puţin 10 zile
înaintea Adunării Generale Ordinare a Acţionar i l o r. P a r t i c i p a r e a l a
şedința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: La Adunarea
Generală Ordinara a Acţionarilor pot participa şi
pot vota, direct sau prin
reprezentare, în baza unei
procuri speciale, toţi acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de
01.02.2020, stabilită ca
dată de referinţă; acţionarii nu vor putea fi
reprezentaţi în adunarile
generale decât prin alţi
acţionari. Acţionarii
îndreptăţiţi pot participa
şi pot vota în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pe
baza actului de identitate,
buletin de identitate/ carte
de identitate, pentru cetățenii români sau, după
caz, cu paşaport/ legitimație de şedere pentru
cetățenii străini, în cazul
acționarilor persoane

fizice, respectiv pe baza
actului de identitate al
reprezentantului legal
însoțit de un document
oficial, în original, care îi
atestă aceasta calitate
(certificat constatator
emis de Registrul Comerţului cu cel mult 10 zile
înainte de data şedinței),
în cazul acționarilor
persoane juridice. Mandatarii acționarilor persoane
fizice pot participa şi pot
vota în cadrul Adunării
Generale Ordinare a
Acţionarilor pe baza
actului de identitate
însoțit de procura specială
semnată de acționarul
persoană fizică şi depusă
în prealabil la sediul
Societății. Mandatarii
acționarilor persoane juridice pot participa şi pot
vota în cadrul Adunării
Generale Ordinare a
Acţionarilor pe baza
actului de identitate al
mandatarului, însoțit de
procura specială semnată
de reprezentantul legal şi
de certificatul constatator
emis de Registrul Comerţului care atestă calitatea
de reprezentant legal a
semnatarului procurii
speciale, ambele depuse în
prealabil la sediul Societății. În cazul în care nu
se vor îndeplini condiţiile
legale privind ținerea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la data
primei convocări, se
reprogramează sedinta
pentru data de 18.02.2020,
la aceeaşi oră, în acelaşi
loc şi cu aceeaşi ordine de
zi; data de referință stabilită pentru identificarea
acţionarilor îndreptăţiţi
să participe şi să voteze în
cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor
rămâne aceeaşi. Administratorul unic al ROMENERGO Mecanic S.A.,
Poenaru CorneliuAdrian.

LICITAŢII
l SCM Tromet prin administrator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie
publică proprietate imobiliară compusă din
constructia C3 Hala
turnatorie in regim de
P+1E cu Sc = 806,26 mp,
Sd = 1.038,73 mp, Su =
938,54 mp, situată in
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantac u z i n o , n r. 3 4 8 , j u d .
Prahova la prețul de
100.000 euro (scutit de
TVA, ce se va achitat în lei
la cursul din data plății).
Terenul intravilan pe care
se af lă amplasată
construcția este proprietate de stat şi nu face
obiectul vânzării. Licitaţia
va avea loc în 20.01.2020,
ora 15/30 la sediul administratorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor
achizitiona caietul de
prezentare în suma de
1.000 lei + TVA de la
sediul administratorului
judiciar şi vor depune taxa
de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel
putin o zi înainte de data
licitatiei.
l Foradex Drilling SA cu
sediul in Bucuresti, str.
Milcov, nr. 5, cladirea C9,
sector 1, CIF 29917118,
J40/2969/2012, prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL, scoate la vânzare in
bloc prin licitaţie publică
bunuri mobile af late in
Tunisia: - echipamente
tehnologice pentru foraj si
mijloace de transport,
pornind de la valoarea de
piata de 20.266,43 lei fara
TVA, respectiv 24.117,05
lei cu TVA; - deseuri fier
vechi, pornind de la
valoarea de piata de 26,66
lei fara TVA, respectiv
31,73 lei cu TVA. Persoa-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nele interesate vor achita
taxa de participare de
2.000 lei fara TVA (2.380
lei cu TVA) care include
caietul de prezentare şi vor
depune documentele necesare participarii la licitatie
impreuna cu taxa de
garanţie de 10% din pretul
de pornire cu cel puţin 1 zi
lucratoare înainte de data
stabilită pentru licitaţie,
orele 12,00. Pasul minim
de licitatie este de 10% din
valoarea de pornire a licitatiei. Licitaţia va avea loc
în data de 22.01.2020, ora
13/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud.
Prahova, tel/fax 0244
519800, 0728.980.322. In
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi reluate la
29.01.2020, 05.02.2020,
12.02.2020 respectiv
19.02.2020 la aceeaşi oră,
în acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut autorizație de
funcționare nr.11443/
nb6153 din data
06.08.2014 cu mențiunile
ulterioare pentru farmacia
de circuit închis a Agenției
Naționale Antidrog, Bucureşti, Sector 3, B-dul
Unirii 37, bl.A4, parter,
CUI: 28652497.
l Pierdut legitimație de
serviciu pe numele
Crăciun Angelica Katina.
O declar nulă.
l Pierdut Carnet de
student, emis de Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultate de Chimie
Aplicată şi Știința Materialelor, cu numele Drăgan
I. Mădălina-Ioana.
l Declar pierdut Carnet
de student pe numele
Zecheru Sabin, student în
cadrul Universității
Româno-Americane,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Facultatea de Economia
Turismului intern şi internațional.
l Pierdut Licența transport marfă internațional
pe firma Intermun Trans
SRL şi Licență manager
transport pe numele
Munteanu Adrian Cătălin.
l Societatea Geb Tour
Trans SRL- pierdut Certificat Constatator terți
241730/21.06.2013. Îl
declar nul.
l Pierdut atestat profesional transport marfa si
card tahograf, pe numele
Rizescu Bogdan Nicolae
din Ploiesti, jud. Prahova,
eliberate de A.R.R Ploiesti.
Se declara nule.
l Pierdut Atestat profesional transport persoane în
regim de taxi, pe numele
Andrei Florin Laurenţiu,
din Piteşti - Argeş, eliberat
de A.R.R. Argeş. Se
declară nul.
l SOCIETATEA
FERMA DOMNU
RADU SRL, CUI:
29154555, DECLARĂ
PIERDUTE TOATE
ACTELE AFERENTE
APARATULUI
FISCAL MARCA
DATECS, MODEL
MP55, SERIA
12168244, RESPECTIV
DECLARAȚIE DE
INSTALARE, NUMĂR
DE ORDINE ANAF,
CARTE DE
INTERVENȚIE,
REGISTRUL
SPECIAL.
l Universitatea din Bucuresti, CUI 4505502,
anunta pierderea Registrului Unic de Control
pentru sediul social din
Bdul Panduri, nr.90, sector
5, Bucuresti. Se declara
nul.

