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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC ACG Construction & Projects SRL  cu 
sediul în București, Str.Cărăruia, nr.33-35, 
demisol 1 și 2, sc.A, sectorul 4, CUI 17351537 
angajează femeie de serviciu Cod COR 911201. 
Rugăm CV la acgconstruction@gmail.com.

l SC Boshtex SRL  cu sediul în Afumați, județul 
Ilfov, având J23/4587/2015 și CUI 36170510 
angajează lucrător comercial Cod COR 522303 și 
manipulant mărfuri Cod COR 933303. Rugăm 
CV la boshtex@gmail.com.

l SC Turcoaz Trading SRL cu sediul în Popești 
Leordeni, având județul Ilfov, J23/3625/2016 și 
CUI 28922264 angajează lucrător comercial Cod 
COR 522303 și manipulant mărfuri -2 posturi, 
Cod COR 933303. Rugăm CV la turcoaztra-
ding@gmail.com.

l SC Gunduz Impex SRL cu sediul în Berceni, 
județul Ilfov, având J23/2343/2016 și CUI 
36170510 angajează lucrător comercial Cod 
COR 522303 și manipulant mărfuri -2 posturi, 
Cod COR 933303. Rugăm CV la gunduzimpex@
gmail.com.

l Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov 
anunţă: Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, 
în temeiul H.G. nr. 611/2008, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie temporar vacantă, de consilier, clasa I, 
grad profesional principal la Biroul Buget, 
Finanţe, Administrativ și Resurse Umane în data 
de 28.03.2019 -proba scrisă. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun în termen de 8 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, 

partea a III a, la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1 sector 6, 
București, luni -joi 09.00 -16.00, vineri 09.00 
-13.30. Condiţii specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor -minim 5 ani. 
Condiţiile de desfășurare, de participare la 
concurs și bibliografia sunt afișate la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov, telefon 
021.430.15.23 și pe site-ul http://apmif.anpm.ro.

l  Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu sediul în Piaţa 
Revoluţiei, nr.1, Slobozia, judeţul Ialomiţa, în 
baza Legii nr.188/1999, privind Statutul funcţio-
narilor publici, cu modificările și completările 
ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant pentru funcţia publică: 
Direcția Investiții și Servicii Publice, Serviciul 
Management de Proiect: 1.un post funcție 
publică de execuție de consilier, clasa I, gradul 
profesional principal. Condiţii de participare: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
generale prevăzute de art.54 din Legea 
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modificările și completările ulteri-
oare; -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, într-unul din domeniile: Inginerie civilă 
sau Ingineria transporturilor; -vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitării funcţiei 
publice minimum: 5 ani; -cunoștinţe IT -nivel 
mediu. Programul concursului: -15.03.2019 
-publicitate concurs; -16.04.2019 -ora 11.00 
-susţinere probă suplimentară de testare a cunoș-
tinţelor în domeniul IT -nivel mediu; -18.04.2019 

-ora 11.00 -proba scrisă. Interviul se susţine, de 
regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise. Data și 
ora susţinerii interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Concursul se va desfă-
șura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 
zile de la data publicării anunţului, începând cu 
data de 15.03.2019, ora 8.00, și până în data de 
03.04.2019, ora 16.30. Relaţii suplimentare la 
telefon: 0243.230.200, int.234, cji@cicnet.ro, 
persoană de contact: Hobjilă Crety, consilier 
Compartiment Resurse Umane.

l Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 
Târgoviște, str.Al.I.Cuza, nr.15, judeţ Dâmboviţa, 
anunţă organizarea concursului pentru ocuparea 
următorului post: 1.director adjunct, grad profe-
sional II -post contractual temporar vacant, nivel 
de conducere. Condiţii generale: potrivit prevede-
rilor art.3 din Regulamentul-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcţiilor contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile specifice 
pentru ocuparea postului: 1.Director adjunct: 
-Studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul știinţelor umaniste și arte, 
știinţe sociale, economice; -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 
minim 5 ani. Concursul se va desfășura conform 
calendarului următor: Perioada depunerii dosa-
relor de înscriere: 18-22 martie 2019, între orele 
8.00-16.00. Datele concursului: -Proba scrisă: 01 
aprilie 2019, ora 10.00; -Interviul: data și ora vor 
fi comunicate ulterior. Locul desfășurării concur-
sului: Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, 
str.Al.I.Cuza, nr.15, Târgoviște, judeţ Dâmboviţa. 
Informaţii suplimentare: Secretariatul Centrului 
Judeţean de Cultură Dâmboviţa, telefon: 
0245.613.112.

l Muzeul Brăilei Carol I, cu sediul în localitatea 
Brăila, str.Piața Traian, nr.3, judeţul Brăila, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de muncitor calificat I, cu 
atribuții de șofer, 1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 08.04.2019, ora 
10.00; -Proba practică în data de 15.04.2019, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale, medii; -vechime: minim 5 ani; 
-permis de conducere categoria B și C; -fără 
antecedente rutiere grave; -abilități relaționa-
re-comunicare. Candidaţii vor depune dosarele 

de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Muzeului Brăilei Carol I. Relaţii suplimentare la 
sediul Muzeului Brăilei Carol I, persoană de 
contact: Geanina Vîlcu, telefon: 0339.401.002, 
fax: 0339.401.003, e-mail: sediu@muzeulbrailei.
ro.

l În baza HGR 286/2011, Primăria Comunei 
Fruntișeni, județul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea postului contactual vacant: șef 
Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii generale: a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European și 
domiciliul în România; b)cunoaște limba 
română, scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)are capaci-
tate deplină de exerciţiu; e)are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; f)îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, 
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: -vechime în 
specialitatea studiilor: nu este obligatorie; -să 
posede carnet conducător auto categoria B; 
-diplomă sau adeverinţă de absolvire studii: 
minim studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. Concursul se va organiza conform 
următorului calendar: -29 martie 2019, ora 15.00, 
termenul-limită pentru depunerea dosarelor; -08 
aprilie 2019, ora 10.00, proba scrisă; -10 aprilie 
2019, ora 10.00, proba interviu. Dosarele de 
înscriere la concurs se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Fruntișeni, judeţul Vaslui. 
Condiţiile de participare, bibliografia și orice alte 
informaţii se pot obţine la sediul instituţiei sau la 
telefon: 0235.709.490.

l Sport Club Municipal Bacău, cu sediul în 
strada Pictor Th.Aman, nr.94, jud.Bacău, organi-
zează, în conformitate cu prevederile HG 
nr.286/2011, concurs/examen pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale vacante: 
1.Contabil șef, 1/1 normă în cadrul Comparti-
mentului Financiar-Contabilitate și Resurse 
Umane. Condiții de participare: absolvent al 
Facultății de științe economice, are calitatea de 
expert contabil și o vechime în domeniu de cel 
puțin 10 ani; 2.Instructor sportiv, 1/1 normă în 
cadrul Compartimentului Achiziții Publice- 
Investiții- Patrimoniu- Administrativ- Secretariat 
și Relații cu Publicul, studii medii, carnet de 
instructor sportiv vizat la zi, vechime minimă 3 
ani. Dosarele de concurs se depun la Comparti-
mentul Resurse Umane din cadrul SCM Bacău 
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în perioada 18.03.2019-29.03.2019, ora 14.00. 
Concursul/examenul se va desfășura după urmă-
torul program: -Proba scrisă va avea loc în data 
de 08.04.2019, ora 10.00, la sediul SCM Bacău; 
-Interviul va avea loc în data de 08.04.2019, după 
cum urmează: -pentru postul de contabil șef: ora 
14.00; -pentru postul de instructor sportiv I: ora 
15.30. Relații suplimentare la secretarul comisiei 
de concurs, telefon: 0234.512.404.

l Primăria Comunei Răcăciuni, judeţul Bacău, 
organizează concurs în vederea ocuparii unui 
post temporar vacant, contractual de execuție, cu 
½ normă: referent II, în cadrul Compartimen-
tului Autorizare Transport Răcăciuni. Concursul 
va avea loc la sediul Primăriei Comunei Răcă-
ciuni, judeţul Bacău, la data de 01 aprilie 2019, 
proba scrisă -ora 10.00 și 03 aprilie 2019, proba 
interviu -ora 10.00. Condiţiile generale conform 
art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţii 
specifice conform art.4 din Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare: 1) Studii superioare sau medii de 
specialitate ori experiență profesională în 
domeniu; 2) Vechime în muncă: minim 5 ani. 
Data până la care se pot depune dosarele de 
înscriere: în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial al 
României, respectiv 22.03.2019. Relaţii supli-
mentare se pot obține la sediul Primăriei Răcă-
ciuni sau la tel.0234.251.212, persoană de 
contact: Lupan Liliana -secretarul Comisiei de 
concurs.

l Primăria Comunei Gorban, cu sediul în locali-
tatea Gorban, comuna Gorban, județul Iași, 
organizează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante: muncitor necalificat; 
număr posturi: 1 post, conform Hotărârii de 
Guvern nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă: data de 
08.04.2019, ora 10.00, la sediul instituției; -Proba 
interviu: data de 08.04.2019, ora 14.00, la sediul 
instituției. Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -nivelul studiilor: generale; -permis de 
conducere categoriile B, C; -certificat de pregă-
tire profesională pentru transport mărfuri; 
-vechime în muncă: nu se solicită. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul instituției. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Gorban, persoană de 
contact: Pintilie Laura, tel.0754.077.643.

l În conformitate cu Legea 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății, cu modificările și 
completările ulterioare, și Ordinul MSP 
284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru 
de organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director din spitalele publice, modi-
ficat de art.1 din OMS nr.954/2017, Spitalul 
Județean de Urgență Alexandria, cu sediul în 
localitatea Alexandria, județul Teleorman, str.
Libertății, nr.1, organizează concurs/examen 
pentru ocuparea funcției specifice comitetului 
director, după cum urmează: -1 post de director 
medical. La concurs/examen se pot înscrie candi-
dații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile gene-
rale și specifice. Criteriile generale sunt 
următoarele: a)au domiciliul stabil în România; 
b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar 
face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 
c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au vârsta 
de pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 
1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul medicină, specializarea medi-
cină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 
3.au minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. Concursul/examenul pentru ocuparea 
funcției specifice comitetului director al unității 
se va organiza în data de 08.04.2019, ora 10.00, 
proba scrisă, respectiv data de 12.04.2019, ora 
10.00, susținerea orală a proiectului de speciali-
tate, ora 14.00, interviul de selecție, la sediul 
unității. Înscrierile se vor face la sediul Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, str.Libertății, 
nr.1, dosarul de concurs se poate depune, cu cel 
puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii 
concursului, la Serviciul  RUNOS al Spitalului. 
Temele-cadru pentru proiectul de specialitate și 

bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul 
unității: www.spitalulalexandria.ro. (1)Candi-
datii își aleg tema pentru proiectul/lucrarea de 
specialitate din cele stabilite de comisia de 
concurs prin publicația de concurs și îl depun 
odată cu înscrierea la concurs. (2)Proiectul/
lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către candidat, să rezolve 
problemele solicitate într-un volum de maximum 
8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu 
fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la 
înscriere. Pentru a fi declaraţi admiși, candidaţii 
trebuie să obţină în cadrul concursului/exame-
nului media finală cel puţin 7, iar la fiecare probă 
minimum nota 6. Relaţii suplimentare la Servi-
ciul RUNOS, telefon: 0247.306.723.

l Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. 
Mihai Eminescu, nr.26bis, organizează concurs 
în perioada 08.04 -15.04.2019, pentru ocupare a 
1 post  vacant,  funcţii contractuale de execuţie, 
perioadă  nedeterminată: 1.Biroul Economic: -1 
post consilier gradul I. Concursul se va desfășura 
după calendarul următor: -Proba scrisă -în data 
de 08.04.2019, ora 10:00; -Proba interviu -în data 
de 15.04.2019, ora 10:00. Cerințele postului: 
Consilier gradul I -studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în dome-
niul contabilitate, economic, finanţe; vechime în 
specialitate 3 ani și 6 luni. Dosarele de înscriere 
la concurs se depun la sediul instituţiei din muni-
cipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, 
nr.26bis, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
afișarea  anunţului, în timpul programului 
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul OCPI Neamţ, la adresa 
sus-menţionată, telefon 0233 -23.48.70.  

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
în temeiul O.U.G. nr. 45/2008, anunţă scoaterea 
la concurs a unei funcţii publice de execuție de 
stat vacante din cadrul aparatului propriu, în 
data de 28 martie 2019, orele 10,00 proba scrisă. 
Interviul se va susţine într-un termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Direcția Generală Dezvoltare 
Rurală –Autoritatea de Management pentru 
PNDR Direcţia Leader, Măsuri de Mediu, Clima 
și Investiţii Serviciul Măsuri de Investiții: 1 
funcție publică de consilier superior. Condiții 
specifice: -studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în domeniul agronomie; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice: minimum 7 ani; -cunoștințe limba 
engleză -nivel avansat (cunoștințele se vor testa 
în cadrul probelor de concurs). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la secretariatul 
comisiei de concurs din sediul Ministerului Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 8 de 
zile de la data publicării, persoană de contact, 
doamna Catana Alina -consilier, telefon 
021.3072.326, e-mail alina.catana@madr.ro. 
Bibliografia, condiţiile specifice de participare 
precum și actele solicitate candidaţilor pentru 
dosarul de înscriere vor fi afișate la sediul institu-
ţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 3, București 
și vor fi publicate pe pagina de web www.madr.
ro. Concursul se va desfășura la sediul Ministe-
rului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Sector 6 din Str. Cernișoara  
nr.38-40, sector 6, organizează concurs  de anga-
jare pentru următoarele posturi contractuale de 
execuţie-  temporar vacante, perioadă determi-
nată, în data de 05.04.2019 ora 10:00 proba 
scrisă și interviul pe 11.04.2019 ora 10:00, după 
cum urmează: Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului: -1 post de 
inspector de specialitate perioada determinata 
pana la data de 01.09.2019  (pana la revenirea 
titularului pe post) –Serviciul Finaciar. Cerinţe 
de participare la concurs: -Studii superioare; 
-Cunostinte avansate în domeniul PC; -Vechime:  
minimum 1 an. Direcția Strategii Comunicare: 
-1 post de educator perioada determinată până 
la data de 31.10.2019 (pâna la revenirea titula-
rului pe post)  -Centrul de zi „Sf.Andrei”. 
-Cerinţe de participare la concurs: -Studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență în domeniul științelor sociale, științelor 
umaniste și arte; -Vechime: minimum 6 luni. 
Direcția Protecția Copilului: -1 post bucătar  
perioada determinată  pana la 31.12.2019 (până 
la revenirea titularului pe post)- Cantina din 
Cadrul Complexului de servicii sociale pentru 
copii cu dizabilități ,,Istru’’. Cerinţe de partici-
pare la concurs: -curs calificare bucatar; 
-Vechime: minimum 1 an. Direcția Protecție 
Socială: -3 posturi de îngrijitor la domiciliu 
-Proiect -Îngrijiri la domiciliu pentru persoane 
vârstnice dependente de pe raza sectorului 6. 

Cerinţe de participare la concurs: -Studii gene-
rale/ medii; -Certificat calificare infirmieră/ baby 
sitter/ îngrijitor persoane adulte  sau adeverință 
curs;  -Vechime: nu e cazul. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune în perioada 18.03.2019  
-22.03.2019,  la sediul D.G.A.S.P.C Sector 6, 
București, Str. Cernișoara, nr. 38 -40 și trebuie să 
conțină în mod obligatoriu documente prevă-
zute la art. 6, sectiunea 2 din  H.G. nr. 286/2011 
*actualizat. Concursul se va desfășura în sediul 
din Str. Floare Roșie nr. 7A -București, Sector 6. 
Condiţiile de desfășurare ale concursului sunt 
afisate la sediul instituţiei și pe pagina de 
internet www.asistentasociala6.ro.  Relații supli-
mentare la tel. 021/745 72 37 int.133.

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
în temeiul HG nr. 286/2011, anunţă scoaterea la 
concurs a unei funcții de execuție temporar 
vacantă de natură contractuală din cadrul 
aparatului propriu, în data de 16 aprilie 2019, 
orele 10,00 proba scrisă.  Interviul se va susţine 
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Direcția Generală 
Politici în Industrie Alimentară și Comerț, Servi-
ciul Produse Tradiționale și Dezvoltare Durabilă: 
-1 funcție de consilier afaceri europene. Condiții 
specifice: -Studii de specialitate: studii universi-
tare de licenţă cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă din domeniul știinţelor 
agricole, ecologie, economice sau juridice; 
-Cunoștinţe operare calculator: Office –Word, 
Excel, Internet -nivel mediu (cunoștiințele se vor 
testa în cadrul probelor de concurs); -Cunoștinţe 
limbă străină de circulaţie internaţională -nivel 
avansat (cunoștiințele se vor testa în cadrul 
probelor de concurs). Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la secretariatul comisiei de 
concurs în termen de 5 zile de la data publicării, 
persoană de contact, doamna Ionela Ștefan 
-consilier, telefon 021.3072.326, e-mail ionela.
stefan@madr.ro. Bibliografia, condiţiile specifice 
de participare precum și actele solicitate candi-
daţilor pentru dosarul de înscriere vor fi afișate la 
sediul instituţiei din B-dul. Carol I nr. 2-4, sector 
3, București și vor fi publicate pe pagina de web 
www.madr.ro. Concursul se va desfășura la 
sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale.

CITAŢII
l Ianicsec Mirabela este citată la Judecătoria 
Caransebeș în Dosar nr.3530/208/2018.

l Partidul Phralipe al Romilor (PPR) anunță 
depunerea cererii de încuviințare a modificării 
Statutului partidului și a programului partidului 
ce face obiectul dosarului nr.7318/3/3019 al 
Tribunalului București Secția a IV-a Civilă.

l Se citeaza debitorul Mardare Acasandrei 
Roberto Stefan in dosarul nr.11907/279/2018, 
Judecatoria Piatra Neamt, pentru data de 
10.04.2019, ora 9ºº, pentru validare poprire.

l Numitul Munteanu Marian, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Timișoara, strada Sălaj, nr.3, 
județ Timiș, este citat la Judecătoria Timișoara 
în data de 01.04.2019, ora 9.00, complet C3C, în 
calitate de pârât în dosarul 18990/325/2018, în 
procesul de modificare măsuri privind copilul cu 
reclamanta David Klara.

l Crasmaru Constantin Madalin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in str. Gradinari nr. 31, bl. B3, 
sc. B, et.3, ap. 2, judetul Iasi, Crasmaru 
Gheorghe Ioan, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
sat Cirlig, Comuna Popricani, judetul Iasi, 
Grecu (fosta Crasmaru) Mihaela, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Mun. Iasi, str. Stefan cel 
Mare nr. 103, judetul Iasi, sunt citati in calitate 
de parati in contradictoriu cu reclamantii Tocu 
Cornelia, Raitmair Constantin si Raitmair 
Elena, in dosarul nr. 25127/245/2014, avand ca 
obiect revendicare, pentru termenul de judecata 
din 01.04.2019, la Judecatoria Iasi, sectia civila, 
completul C23, sala 6, etaj 2, ora 8,30, Mun. Iasi, 
str. Anastaie Panu nr. 25.  

l SC Gor Mixt SRL, cu ultimul sediu cunoscut 
inlocalitatea Iasi, strada Arges, nr. 17, bloc D1, 
jud. Iasi, J 22/798/2996, CUI 8428569, este 
chemata la Judecatoria Iasi, cu sediul in Iasi, str 
Anastasie Panu nr. 25, jud. Iasi in ziua de 
02.04.2019, ora 08.30 a.m., Sala 3, complet C22, 
in dosarul 25016/245/2016, in calitate de parat, in 
proces cu E.ON Energie Romania SA  in calitate 
de reclamant, avand ca obiect pretentii.

l Numita Cojanu Alina Nicoleta, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în mun. Pitești, Bld. Nicolae 
Bălcescu nr. 6, bloc L3, sc. C, ap. 44, jud. Argeș, 
este citată la Judecătoria Pitești, în data de 

04.04.2019, ora 12.00, completul C4-2, în calitate 
de pârâtă, în dosarul nr. 13700/280/2018, având 
ca obiect pretenţii, în contradictoriu cu recla-
mantul Patterson Brian John Mark.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe 
numita Mustață Claudia, domiciliată  în orașul 
Videle, Int. Veche, nr. 3, județul Teleorman, în 
calitate de intimat, în dosarul civil nr. 86/90/2019, 
cu termen de judecată la data de 15.03.2019, 
având ca obiect încetarea măsurii de plasament 
de la familia Gunici Didică și Argentina, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

l Budeanu Iosif este citat in 19.03.2019 la Jude-
catoria Turda, in dosar civil nr. 6588/328/2018 
pentru uzucapiune.

l Intimata Ion Claudia Ramona, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timișoara, str.Gheorge 
Pop de Băsești, nr.22, ap.5, jud.Timiș, este 
chemată în judecată la Judecătoria Timișoara, 
P-ța Țepeș Vodă, nr.2A, de către petenta Direcția 
Fiscală a Municipiului Timișoara pentru 
termenul de judecată din data de 04 aprilie 2019, 
ora 09.00, completul c6c, sala 327 în dosarul 
nr.32230/325/2018 având ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității.

l Bilan Petru, cu ultimul domiciliu în Iași, str.
Carpați, nr.6, bl.908A, sc.B, et.3, ap.10, este 
chemat la Tribunalul Iași, camera S, VI- etaj IV, 
complet civil a12, dosar 19313/245/2016, în data 
de 08.04.2019, ora 09.00, în calitate de intimat, în 
proces cu reclamanții Bilan Veronica și Bilan 
Tudor, pentru pensie de întreținere.

l Subscrisul Centrul Român pentru Adminis-
trarea Drepturilor Artiștilor Interpreţi - 
CREDIDAM, cu sediul în Str. C.A. Rosetti, nr. 
34, sector 2, București, reprezentat prin director 
general Ștefan Gheorghiu, în calitate de recla-
mant în dosarul nr. 34064/3/2018, aflat pe rolul 
Secţiei a V-a Civile a Tribunalului București, 
având ca obiect drepturile conexe datorate artiș-
tilor interpreţi, cităm pârâta, B&B Street Food 
SRL, Str. Eugeniu de Savoya, nr. 9, (spațiu 
comercial) Timișoara, județul Timiș, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J35/2806/2012, CUI 30914700, să se prezinte la 
termenul de judecată din data de 16.05.2019, 
cam. 101, PI 1, ora 08:30.

l Numita Tian Cristina, cu domiciliul în Călă-
rași, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.37 
bis, cu reședința în Republica Irlanda, nr. telefon 
0044.784.034.04.01, este chemată la Judecătoria 
Oltenița, în calitate de pârâtă introdusă în cauză, 
în proces cu reclamanta Luiceanu Rădița în 
dosar nr.5009/269/2017, cu termen 03.04.2019, 
ora 8.30, având ca obiect dezbatere succesiune, 
revendicare imobiliară și constatare nulitate 
parțială act de proprietate.

l Birou Individual Notarial Catargiu Roxana, 
cu sediul în localitatea Orțișoara, nr.265, ap.2, 
Jud.Timiș, Dosar succesoral nr.1/2019, citaţie 
nr.61 emisă la data de 13.03.2019. Eventualii 
succesibili, moștenitori legali sau testamentari, 
vă înștiinţăm că sunteţi invitați să vă prezentaţi 
la sediul Birou Individual Notarial Catargiu 
Roxana, din localitatea Orțișoara, nr.265, ap.2, 
Jud.Timiș, la data de 03 aprilie 2019, ora 13.00, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctei Bortis Ana, cod numeric 
personal 2181226354721, decedată la data de 17 
ianuarie 2000, cu ultimul domiciliu în Mun.
Timișoara, Str. Albăstrele, nr.55, Jud.Timiș. 
Cererea de deschidere a procedurii vacanţei 
succesorale a fost făcută de Municipiul Timi-
șoara- Consiliul Local- Seviciul Juridic. În 
cererea mai sus menționată, nu a fost indicată 
nicio persoană ca succesibil. La termenul fixat, 
având în vedere că, potrivit art.91 din Legea 
nr.71/2011, moștenirile deschise înainte de 
intrarea în vigoare a Codului Civil sunt supuse 
legii în vigoare la data deschiderii moștenirii, vă 
rugăm să faceți dovada deschiderii succesiunii 
defunctei Bortis Ana, în termenul de 6 (șase) 
luni de la data deschiderii succesiunii (data 
decesului autorului) sau dovada renunțării la 
succesiune. Veți prezenta acte de stare civilă, 
acte de identitate, precum și orice acte sau 
documente din care să reiese vocația la moște-
nire. Succesibilii care nu se pot prezenta în 
nume propriu la sediul biroului notarial la data 
și la ora sus menționată și care au vocație succe-
sorală, pot încheia o procură autentică prin care 
să desemneze o altă persoană să îi reprezinte la 
dezbaterea succesiunii. În caz de neprezentare 
la termenul fixat, dezbaterile vor avea loc în 
lipsă și se va proceda conform legii. Notar 
public, Catargiu Roxana.

DIVERSE
l Se aduce la cunoștinţa celor interesaţi că 
petentul Soos Jozsef a introdus la Judecătoria 
Brașov (dos.civ.28942/197/2018, termen 
08.04.2019, J1, 0900) acţiune prin care solicită să 
se constate că au dobândit ca efect al prescripţiei 
achizitive dreptul de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului teren în suprafaţă de 
846,00mp. situat în com./sat Teliu, str.Alexandru 
Petofi, nr.302, jud.Brașov, ce intră în compunerea 
nr.cad.1570-1576 din CF nr.101263 (nr.vechi 755) 
Teliu, cu nr.top.270/1, 271/1.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea 
Administrativ-Teritorială Gheorghe Doja, 
judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr. 3,6,7 începând cu data de 
20,03.2019, pe o perioadă de 60 zile, la sediul 
Primăriei Gheorghe Doja, strada Grădiniţei, nr. 
15, conform art. 14 alin.(l) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primãriei și 
pe site-ul Agenţiei Naþionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l SC Rewe (Romania) SRL cu sediul in loc.
Stefanestii de Jos, str.Busteni, nr.7, jud.Ilfov, 
CUI RO 13348610, J23/884/2005, anunta solici-
tarea emiterii autorizatiei de mediu pentru acti-
vitatile: Supermarket -cod CAEN 4711-comert 
cu amanuntul in magazine nespecializate cu 
vanzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun; cod CAEN 4724-comert cu 
amanuntul al painii, al produselor de patiserie, si 
produselor zaharoase in magazine specializate, 
desfasurata pe amplasamentul situat in loc.
Calan, str.Intre Stadion si Strada Streiului, jud.
Hunedoara. Informatii se pot obtine la sediul 
APM Hunedoara din Deva, str. A.Vlaicu nr.25, 
de luni pana joi (orele 8.00-16.30) si vineri (orele 
8.00-14.00), Eventualele sesizari si reclamatii pot 
fi depuse in termen de 10 zile lucratoare de la 
data publicarii anuntului.  

l Administratorul judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL notifică creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii generale a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei S.C. 
Galaxy Servcom S.R.L Sediul social București, 
Str. Soldat Neagu Florea, nr. 9, Sector 2, 
J40/3033/1999, CUI 11625188, în dosarul 
28856/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucu-
rești, Secția a VII a Civilă. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a crean-
țelor asupra averii debitorului –01.04.2019, 
termenul de verificare a creanțelor, de întocmire 
și publicare în BPI a tabelului preliminar de 
creanțe – 22.04.2019, termenul de definitivare a 
tabelului creanțelor – 17.05.2019, data primei 
ședințe a adunării generale a creditorilor este 
29.04.2019. Următorul termen de judecată a fost 
fixat pentru data de 30.05.2019. Pentru relații: 
021.318.74.25.

l SC Sorgsir SRL, titular al proiectului „ampla-
sare linie brichetare pentru deșeuri biovegetale”, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Galați, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „amplasare 
linie brichetare pentru deșeuri biovegetale”, 
propus a fi amplasat în localitatea Liești, comuna 
Liești, strada Fabricii de zahăr nr. 10, județul 
Galați. Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
A.P.M. Galați, strada Regiment 11 Siret, nr. 2, în 
zilele de luni-joi, între orele 08:30 – 16:00 și vineri 
între orele 08:30 – 13:30, precum și la urmă-
toarea adresă de internet: http/apmgl.anpm.ro la 
Secțiunea: Reglementări - Acordul de mediu - 
proiect decizie etapă de încadrare. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a A.P.M. Galați.

l Geambasu Anghel, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “desfiintare corp 
C1 -benzinarie si toate instalatiile aferente”, 
propus a fi realizat in Judetul Ilfov, Comuna 
Branesti, Satul Branesti, str. I. C. Bratianu nr. 
178, tarla 110, parcela 436, lot 3, nr. cad. 56718. 
Informatiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului APM Ilfov, Aleea Lacul Morii 
nr.1, sector 6, Bucuresti si la domiciliul d-lui 
Gheambasu Anghel, Com. Branesti sat Branesti, 
str. Ilfov nr. 43, Jud. Ilfov, in zilele de L-V, intre 
orele 9-13. Observatiile publicului se primesc 
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zilnic la sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului APM Ilfov.

l Fondul de Compensare a Investitorilor SA 
anunță următoarele: la data de 13.03.2019 s-a 
încheiat perioada de plată a compensațiilor 
cuvenite investitorilor clienți ai societății Mobin-
vest SA, cu sediul social în Oradea, Str.P-cul 
Traian, nr.25, Județul Bihor, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bihor sub nr.J05/347/1996, Cod unic 
de înregistrare 8471151. Fondul de Compensare 
a Investitorilor SA a efectuat plățile compensați-
ilor cuvenite tuturor investitorilor prin virament 
bancar în contul bancar indicat de fiecare inves-
titor în Cererea de compensare, cu luarea în 
considerație a sumei înscrisă în Lista de plată. 
Pentru relații suplimentare, investitorii se pot 
adresa Fondului de Compensare a Investitorilor 
SA la sediul situat în Mun.București, Bd.Carol I, 
nr.34-36, etaj 3, IBC Modern, camera 1 și 2, 
sector 2, sau la telefon 021.315.73.48 și/sau fax 
021.315.73.40.

SOMAŢII
l Dosar nr. 478/246/2019. Prin cererea inregis-
trata sub dosar nr. 478/246/2019 petentul Bonta 
Ioan solicita inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune in cota de 1/1 parti asupra 
imobilului situat in comuna Cermei inscris in CF 
nr. 304519 provenit din conversia pe hartie a cf 
vechi 1085 Cermei compus din teren instravilan, 
curte si gradina, cu nr. top. 3-4/a in suprafata de 
1439 mp, asupra caruia figureaza ca si propro-
etar tabular intabulat sub B 1 defunctul Vesa 
Moisa decedat la data de 26.12.1963. In urma 
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei interesati de indata 
sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarce 
in caz contrar, in termen de p luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la solutionarea 
cererii. 

ADUNĂRI GENRALE
l Convocare a Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor Consiliul de Administratie al 
SC COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. 
Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatriculat la 
ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, avand 
C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile 
L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, 
convoaca Adunarea Generala Extaordinara a 
Actionarilor S.C COMREP S.A pentru data de 
24.04.2019 ora 1100 la sediul societatii, pentru 
toti actionarii inscrisi in Registrul Consolidat al 
Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019, in 
conformitate cu prevederile L 31/1990 republi-
cata. Ordinea de zi va fi urmatoarea: 1. Apro-
barea prelungirii succsive a liniilor de credit de 4 
200 000 lei si respectiv 2 100 000 lei contractate 
la SC Bancpost SA si preluate de SC Banca 
Transilvania SA, cu mentinerea garantiilor deja 
constituite. 2. Aprobarea prelungirii succesive a 
facilitatii de credit in suma de 3 200 000 contrac-
tata de SC Raiffeisen Bank SA pentru emitere de 
scrisori de garantie bancara, cu mentinerea 
garantiilor deja constituite. 3. Aprobarea datei de 
10.10.2019 ca data de inregistrare, respectiv de 
identificare a actionarilor asupra carora se 
rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu 
dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata. 4. Aprobarea datei de 09.10.2019 ca 
ex-data, respectiv data anterioara datei de inre-
gistrare la care instrumentele financiare obiect al 
hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din hotarari, in conformitate cu 
prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 
Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul 
social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data 
publicarii convocarii sa introduca puncte pe 
ordinea de zi a Adunarii Generale si sa prezinte 
proiecte de hotarare aferente noilor puncte. 
Actionarii isi pot exercita aceste drepturi in scris 
prin servicii de curierat sau mijloace electronice. 
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Actionarii se vor putea prezenta 
personal la adunarea generala, isi vor putea 
numi un reprezentant sau vor putea vota prin 
corespondenta. Reprezentarea actionarilor se 
poate face si prin alte persoane decat actionarii 
cu exceptia administratorilor, pe baza de procuri 
speciale care se vor depune in original la sediul 
societatii pana la data de 22.04.2019 inclusiv. In 
acelasi termen buletinele de vot prin corespon-
denta, completate si semnate de actionari, se vor 
depune la sediul societatii personal sau prin 
posta, recomandat cu confirmare de primire pe 
care sa fie trecuta adresa expeditorului. Materia-
lele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct 

de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea 
adunarii generale a actionarilor, formularele de 
vot prin corespondenta si de procuri speciale vor 
putea fi consultate la sediul societatii sau pe 
site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.ro, 
incepand cu data de 13.03.2019. In situatia in 
care la prima convocare nu se intrunesc condi-
tiile de convocare necesare, se convoaca o noua 
A.G.E.A. in acelasi loc, pe data de 25.04.2019 ora 
1100 cu aceeasi ordine de zi. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 
sau la sediul societatii.

l  Convocare a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor. Consiliul de Administratie al Socie-
tatii COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. 
Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. Prahova, inmatri-
culat la ORC Prahova sub nr. J29/127/1991, 
avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 31/1991, republicata, cu 
modificarile ulterioare, convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii 
COMREP S.A pentru data de 24.04.2019 ora 
1000 la sediul societatii, pentru toti actionarii 
inscrisi in Registrul Consolidat al Actionarilor la 
sfarsitul zilei de 12.04.2019, in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 republicata. 
Ordinea de zi va fi urmatoarea: Prezentarea si 
aprobarea situatiilor financiare aferente exerci-
tului financiar 2018 pe baza rapoartelor prezen-
tate de Consiliul de Administratie si auditorul 
financiar. 1. Aprobarea modului de repartizare a 
profitului net realizat in anul 2018, astfel: 590 
171.27 lei la surse proprii de finantare si 351 
052,50 lei la dividende. 2. Aprobarea descarcarii 
de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 
financiar 2018. 3. Prezentarea si aprobare buge-
tului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019. 4. 
Aprobarea programului de investitii pentru anul 
2018. 5. Fixarea renumeratiei cuvenite 
membrilor Consiliul de Administratie. 6. Apro-
barea datei de 10.10.2019 ca data de inregistrare, 
respectiv de identificare a actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor, din 24.04.2019 
in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea 
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata. 7. Aprobarea 
datei de 09.10.2019 ca ex-data, respectiv data 
anterioara datei de inregistrare la care instru-
mentele financiare obiect al hotararilor se tran-
zactioneaza fara drepturile care deriva din 
hotarari, in conformitate cu prevederile din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018, si a datei de 
24.10.2019 ca data de plata a dividendelor 
aferente exercitului financiar 2018. Actionarii 
care detin cel putin 5% din capitalul social, au 
dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii sa introduca puncte pe ordinea de zi a 
Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de 
hotarare aferente noilor puncte. Actionarii isi pot 
exercita aceste drepturi in scris prin servicii de 
curierat sau mijloace electronice. Fiecare acti-
onar are dreptul sa adreseze intrebari privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. 
Actionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generala, isi vor putea numi un repre-
zentant sau vor putea vota prin corespondenta. 
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin 
alte persoane decat actionarii cu exceptia admi-
nistratorilor, pe baza de procuri speciale care se 
vor depune in original la sediul societatii pana la 
data de 22.04.2019 inclusiv. In acelasi termen 
buletinele de vot prin corespondenta, completate 
si semnate de actionari, se vor depune la sediul 
societatii personal sau prin posta, recomandat cu 
confirmare de primire pe care sa fie trecuta 
adresa expeditorului. Materialele si proiectele de 
hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi 
ce necesita aprobarea adunarii generale a actio-
narilor, formularele de vot prin corespondenta si 
de procuri speciale vor putea fi consultate la 
sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa 
: www.comrepsa.ro, incepand cu data de 
13.03.2019. In situatia in care la prima convocare 
nu se intrunesc conditiile de convocare necesare, 
se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe 
data de 25.04.2019 ora 1000 cu aceeasi ordine de 
zi. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
0244.513.145, 0726.111.916 sau la sediul socie-
tatii.

l  Președintele Consiliului de administraţie al 
societăţii Rombeton S.A., cu sediul în București, 
sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub 
nr. J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în baza 
deciziei Consiliului de Administraţie convoacă 
Adunarea Generală Ordinară ce va avea loc la 
sediul societăţii din București, Str. Vasile Lucaci 
nr. 35, la data de 18.04.2019, ora 12:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea bilanţului 
contabil, a contului de profit și pierdere și 
anexele acestuia încheiate pentru exerciţiul 
financiar 2018; 2.Prezentarea, discutarea și apro-
barea raportului Consiliului de administraţie 

privind activitatea societăţii pe anul 2018. 3.
Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului 
auditorului independent privind rezultatele 
economice –financiare și contul de profit și pier-
dere pentru anul financiar 2018. 4.Prezentarea și 
aprobarea Bugetului de Venituri  și cheltuieli 
pentru anul 2019. 5.Aprobarea datei de înregis-
trare, conform Legii 297/2014, ca fiind 
15.05.2019. 6.Revocarea din funcţie, respectiv 
numirea Auditorului financiar și stabilirea remu-
neraţiei acestora. Acţionarii înscriși la data de 
referinţă 06 aprilie 2019, în registrul acţionarilor 
Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot 
participa și pot vota în cadrul  A.G.O.A. Înce-
pând cu data publicării convocării vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor documentele aferente 
subiectelor de pe ordinea de zi, în format fizic la 
Registratura Societăţii de la sediul social al 
acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00 
–14:00. Formularele de procura specială se pot 
obţine de la sediul societăţii începând cu data 
publicării convocării. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar original al procurii 
speciale se va depune la sediul societăţii cu 48 ore 
înainte de adunare, un exemplar original va fi 
înmânat reprezentantului și un exemplar va fi 
păstrat de către acţionar. Acţionarii reprezen-
tând, individual sau împreună, cel putin 5% din 
capitalul social al Societăţii au dreptul de a soli-
cita, în scris, introducerea unor puncte noi pe 
ordinea de zi a sedinţei. Aceste solicitări formu-
late de acţionari trebuie să îndeplinească cumu-
lativ următoarele condiţii: •Să fie însoţite de 
documente care atestă identitatea acţionarului 
persoană fizică și/ sau pentru reprezentantul 
legal al acţionarului persoană juridică care soli-
cită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, 
care vor fi transmise Societăţii potrivit prevede-
rilor de la lit. (c) de mai jos. •Fiecare punct nou 
să fie însoţit de o justificare. •Să fie adresate 
Consiliului de Adminsitraţie al Societăţii și să fie 
transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în 
format fizic, la Registratura Societăţii de la 
sediul social al Societăţii (personal sau prin 
servicii de curierat cu confirmare de primire), 
sau (ii) prin e-mail cu semnatură electronică 
extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, 
privind semnătura electronică, la adresa 
rombeton@yahoo.com până la data de 01 aprilie 
2019. Ambele modalităţi de transmitere trebuie 
să conţină menţiunea scrisă clar și cu majuscule 
„Propunere de Puncte noi pe Ordinea de zi –
Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor din Data de 18/19 aprilie 2019. •În cazul 
propunerilor în format fizic, acestea trebuie 
semnate, după caz, de acţionarii persoane fizice 
sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor 
persoane juridice. În cazul persoanelor juridice 
propunerile vor purta și ștampila acestora. Acți-
onarii înregistrați la data de referință au posibili-
tatea de a vota prin corespondență, înainte de 
adunarea generală, prin utilizarea formularului 
de vot prin corespondența pus la dispoziție la 
sediul Societăţii începând cu data publicării 
convocării. Formularele de vot prin corespon-
dență pentru persoanele fizice, completate de 
catre acționari și însoțite de o copie a actului de 
identitate a acționarului persoana fizică, precum 
și pentru persoanele juridice, însoţite de certifi-
catul constatator emis de Registrul Comerţului 
privind identitatea reprezentantului legal al 
acţionarului persoana juridică, vor trebui să 
parvină în original, prin poștă sau prin servicii de 
curierat, la sediul Societăţii, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 18/19 
aprilie 2019– Formular de vot prin corespon-
denţă” până la data de 11 aprilie 2019, ora 14.00. 
Acţionarii Societăţii pot adresa întrebări în scris, 
privind subiectele de pe ordinea de zi a sedinţei  
A.G.O.A., înaintea datei de desfășurare a 
A.G.O.A. Respectivele întrebări vor fi adresate 
Consiliului de Administraţie al Societăţii și vor fi 
transmise fie (i) în format fizic, la  Registratura 
Societăţii (personal sau prin servicii de curierat 
cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă încorporată, 
conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura 
electronică, la adresa de e-mail rombeton@
yahoo.com, astfel încât să fie recepţionate de 
Societate până la data de 08 aprilie 2019, ora 
10:00, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule 
„Întrebări Privind Ordinea de zi/ Activitatea 
Societăţii –Pentru Adunarea Generală Ordinară 
din data de 18/19 aprilie 2019”. Societatea va 
răspunde acestor întrebări în timpul sedinţei 
AGOA, putând formula un răspuns general 
pentru întrebările cu același conţinut. Pentru 
exerciţiul drepturilor mai sus menţionate, acţio-
narii vor transmite societăţii și copia actului de 
identitate al acţionarului persoană fizică (BI/ CI/ 
Pașaport/ Legitimaţie de ședere), respectiv copie 
a certificatului constatator emis de Registrul 
Comerţului sau altă dovadă emisă de o autori-
tate competenţă privind identitatea reprezentan-

tului legal al acţionarului persoana juridică. 
Accesul acţionarilor în sala de ședinţe, la data 
fixată pentru desfășurarea acesteia este permis 
(i) în cazul acţionarilor persoane fizice sau a 
reprezentantului legal al acţionarului persoana 
juridică, prin simpla probă a identităţii, care 
constă în prezentarea în original a actului de 
identitate, iar (ii) în cazul acţionarilor persoane 
juridice și al acţionarilor persoane fizice repre-
zentate, cu împuternicirea dată persoanei care le 
reprezintă și prezentarea în original a actului de 
identitate a reprezentantului/ mandatarului. 
Verificarea și validarea procurilor speciale 
depuse, precum și centralizarea, verificarea, 
validarea și evidenţa voturilor prin corespon-
denţă se va face de către o comisie stabilită în 
cadrul Societăţii, membrii acestei comisii 
urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum 
și confidenţialitatea voturilor exprimate. Procu-
rile vor fi verificate de către secretarul al  AGOA. 
În situaţia în care nu se întrunește cvorumul 
legal pentru validitatea deliberărilor, adunarea 
generală se va întruni, la a doua convocare, la 
data de 19 aprilie 2019 ora 12.00 pentru sedinţa 
A.G.O.A. în același loc și cu aceeași ordine de zi.

l  Convocator: Consiliul de Administație al 
Fundației Naționale pentru Tineret, în conformi-
tate cu prevederile legale în vigoare, precum și 
ale art. 10 alin. (1) din Statutul FNT, convoacă, 
în data de 17.04.2019 orele 11:00, la sediul FNT 
din București, Calea Șerban Vodă nr. 213-217, 
sector 4– Tehnic Club, Adunarea Generală Ordi-
nară a Fundației Naționale pentru Tineret cu 
următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea Rapor-
tului de activitate al Consiliului de Admistrație 
al FNT pentru perioada 01.01.2018- 31.12.2018. 
2. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale la 
31.12.2018, ce includ bilanțul contabil, contul de 
profit și pierdere, repartizarea rezultatului execi-
țiului financiar, situația activelor imobilizate, 
însoțite de Raportul de Gestiune și Raportul 
Comisiei de Cenzori. 3. Aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019. 4. Reorgani-
zarea Consiliului de Administrație și modificarea 
Statutului FNT în acest sens. În cazul în care la 
data și ora stabilită nu se întrunește cvorumul 
necesar, Adunarea Generală Ordinară a Funda-
ției Naționale pentru Tineret este reconvocată 
pentru data de 17.04.2019, orele 13:00 la aceeași 
adresă și cu aceeași ordine de zi. Fundațiile 
Județene pentru Tineret și a municipiului Bucu-
rești membre FNT vor delega reprezentanți 
pentru participarea la ședința Adunării Generale 
Ordionare, printr-un mandat scris ce va fi 
înaintat pentru înregistrare până la ora începerii 
ședinței. Relații suplimentare la tel: 0371.083.950 
și  0752.304.667–Georgiana Lică –Secretar 
General FNT; e-mail office@fntr.ro.

l  I.Administratorul Unic al Conef S.A. (denu-
mită în continuare “Societatea”), cu sediul în 
București, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, 
România, înmatriculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107 convoacă 
în temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor înscriși în 
Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei 
de 03 aprilie 2019, considerată data de referinţă, 
pentru data de 17 aprilie 2019, la orele 11:00, la 
sediul Societăţii din București, Splaiul Unirii 
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. În cazul în care 
la data menţionată nu se întrunește cvorumul de 
prezenţă prevăzut de Actul constitutiv al Socie-
tăţii, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 
din Legea 31/1990, republicată, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru data de 18 aprilie 2019, la orele 11:00 la 
sediul Societăţii din București, Splaiul Unirii 
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. II. Ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este 
următoarea: 1. Aprobarea raportului Adminis-
tratorului Unic pentru anul 2018 și descărcarea 
lui de gestiune. 2. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare pentru anul 2018 pe baza Raportului 
Administratorului Unic și a Raportului Audito-
rului Financiar pentru anul 2018. 3. Aprobarea 
repartizării profitului net pentru anul 2018. 4. 
Aprobarea Programului de Activitate pentru 
anul 2019. 5. Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2019. 6. Aprobarea remu-
neraţiei Administratorului Unic pentru anul 
2019. 7. Aprobarea limitei generale a remunera-
ţiilor suplimentare acordate directorilor pentru 
anul 2019. 8. Alegerea auditorului financiar care 
va exercita funcţia de auditor financiar al Socie-
tăţii începând cu data de 01.09.2019 și stabilirea 
duratei contractului de audit. 9. Desemnarea 
persoanelor împuternicite să semneze contractul 
de audit financiar. 10. Aprobarea împuternicirii 
domnului Ivan Constantin Emil pentru efectu-
area tuturor formalităţilor necesare în vederea 
înregistrării hotărârilor Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. III. Documentele și 

materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot consulta și 
procura, de la data convocării Adunării Generale 
a Acţionarilor, de la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, 
România. Formularele de procuri speciale 
pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se pot obţine 
de la adresa de mai sus. După completarea și 
semnarea procurii speciale, un exemplar se va 
transmite la sediul Societăţii până la data de 15 
aprilie 2019, ora 9:00, cel de-al doilea urmând a 
fi înmânat reprezentantului pentru a-l avea 
asupra sa în adunare. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la tel. 021-408.35.00.

l  Convocatorul Adunării  Generale  Ordinare a 
Acţionarilor S.C. Complex Comet S.A. București 
Administratorul unic al societăţii S.C. Complex 
Comet S.A. cu sediul social în București, Bd. 
Timișoara Nr.84, Sector 6, cod unic de înregis-
trare RO2622360, nr. înmatriculare la Registrul 
Comerţului J40/391/1991, tel.: 021/4441866, fax: 
021/4441869, potrivit deciziei ședinţei Consiliului 
de Administraţie al societăţii din data de 12 
martie 2019. În temeiul dispoziţiilor Legii socie-
tăţilor nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările și completările ulte-
rioare ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de piaţa, ale 
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiunile de piaţa, 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor Societăţii (AGOA) în data de 15 aprilie 
2019 ora 10.00, la sediul societăţii din București, 
Bd. Timișoara nr.84, Sector 6. În cazul în care la 
data menţionată mai sus, ca fiind data primei 
convocări a ședinţei AGOA, nu se întrunește 
cvorumul de prezenta prevăzut de lege, se 
convoacă și se fixează cea de-a doua ședinţă 
AGOA pentru data de 16 aprilie 2019 ora 10.00 
având aceeași ordine de zi. Doar persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionarii ai societăţii la 
sfârșitul zilei de 8 aprilie 2019 „data de refe-
rinţă” în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut 
de către DepozitaruL Central S.A., au dreptul de 
a participa și vota în cadrul ședinţei AGOA. În 
cazul unei a doua convocări a AGOA, data de 
referinţă rămâne aceeași. Ordinea de zi a ședinţei 
AGOA va fi următoarea: 1. Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea situaţiilor financiare ale 
Societăţii aferente exerciţiului financiar încheiat 
la data de 31.12.2018, pe baza Raportului admi-
nistratorilor Societăţii și a Raportului audito-
rului financiar al Societăţii.  2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorilor 
societăţii pentru exerciţiul financiar 2018;  3. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Societăţii aferent 
anului 2019; 4. Aprobarea remuneraţiei cuvenite 
auditorului financiar al societăţii pentru exerci-
ţiul financiar al anului 2019. 5. Prelungirea 
duratei contractului încheiat cu auditorul finan-
ciar al societăţii, respectiv de la data de 
20.09.2019 până la data de 20.09.2020.  6. Stabi-
lirea datei  de 17.05.2019 ca ”data de înregis-
trare”. 7. Stabilirea datei de 16.05.2019 ca data 
„ex date”. 8. Împuternicirea domnului Adrian 
Gabriel Herdelau, Administrator unic al Socie-
tăţii, să semneze prezenta Hotărâre și să repre-
zinte societatea în relaţia cu Oficiul Registrului 
Comerţului București, Bursa de Valori București 
SA, Autoritatea de Supraveghere Financiară și/
sau orice altă persoană– fizică sau juridică– 
implicată în vederea înregistrării, publicării, 
notificării prezentei Hotărâri a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor catre orice persoană 
interesată, precum și a îndeplini orice formalităţi 
ar fi necesare în scopul aducerii la îndepinire a 
Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, putând întocmi, semna 
și depune ori primi orice acte ar fi necesare în 
acest scop, inclusiv dreptul de a semna, în 
numele Societăţii, contractul de prestări servicii 
de audit cu auditorul financiar  semnătura sa 
fiind pe deplin opozabilă atât societăţii, cât și 
terţilor, putând delega, pe bază de delegaţie, o 
altă persoană pentru a aduce la îndeplinire 
prezenta Hotărâre și/sau pentru a îndeplini orice 
acte, operaţiuni ar fi necesare în scopul înregis-
trării, publicării și aducerii la îndeplinire a 
prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordi-
nară a Acţionarilor.  Precizări privind ședinţa 
AGOA: I. Cerinţele de identificare aplicabile 
acţionarilor:  Cerinţele de identificare aplicabile 
pentru acţionarul persoana fizică și/sau pentru 
mandatarul acestuia și/sau pentru reprezen-
tantul legal/ mandatarul acţionarului persoană 
juridică sunt: (a) În cazul acţionarilor persoane 
fizice: (i) Să fie însoţite de actul de identitate, sau 
după caz de copia actului de identitate al aciona-
rului (BI sau CI pentru cetăţenii români sau 
pașaport pentru cetăţenii străini) care să permită 
identificarea acestuia în registrul acţionarilor 
ţinut de Depozitarul Central S.A. -Constatarea 
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calităţii de mandatar se va face în baza împuter-
nicirii speciale sau împuternicirii generale emisă 
de acţionar. (b) În cazul acţionarilor persoane 
juridice: (i) Constatarea/ confirmarea calităţii de 
reprezentant legal se face în baza listei acţiona-
rilor primită de la Depozitarul Central SA, şi 
copie a certificatului constatator (nu mai vechi de 
30 zile înainte de data AGOA), o copie după 
documentul care probează calitatea reprezentan-
tului legal al celui care îl reprezintă. (ii) Consta-
tarea calităţii de mandatar se va face în baza 
împuternicirii speciale emisă de reprezentantul 
legal al acţionarului, identificat conform lit.(i) de 
mai sus sau în baza împuternicirii generale emisă 
de reprezentantul legal al acţionarului. II. Mate-
riale informative privind ordinea de zi: Vor fi 
puse la dispoziţia acţionarilor în format elec-
tronic pe website-ul societăţii, la adresa www.
complexcomet.ro, secţiunea „Investitori 
Adunarea Generală a Acţionarilor” şi în format 
fizic la Registrarura societăţii de la sediul social, 
care funcţionează de luni până vineri între orele 
9.00-17.00. (1). De la data convocării şi până la 
(şi inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua 
convocare:  (a) Convocatorul AGOA; (b) Situa-
ţiile financiare anuale individuale ale Complex 
Comet SA, pentru exerciţiul financiar 2018, 
însoţite de raportul auditorului independent; (c) 
Raportul Administratorului pentru anul 2018; 
(d) Alte informaţii/ documente referitoare la 
subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA. (2) 
Începând cu data de 14 martie 2019 şi până la 
(inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua 
convocare: (a) Numărul total de acţiuni şi drep-
turile de vot la data convocării; (b).  Textul inte-
gral al proiectului de hotărâre propus spre 
aprobare AGOA; (c) Formularul de împuterni-
cire specială utilizabil pentru votul prin reprezen-
tant; (d) Formular de împuternicire generală; (e) 
Formularul de vot prin corespondenţă; (f) 
Documentele care urmează să fie prezentate 
AGOA; (g) Alte informaţii/ documente referi-
toare la subiectele incluse pe ordinea de zi a 
AGOA. Documentele menţionate la punctul 1 (a) 
şi (e) şi punctul 2. (b), (c), (d), şi (f), vor fi actuali-
zate şi republicate în cazul în care se vor adauga 
noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Pentru 
obţinerea de copii fizice ale documentelor menţi-
onate la pct.1 şi 2 de mai sus, acţionarii vor 
adresa cereri în scris, în acest sens, la Registra-
tura Societăţii, astfel încât să fie recepţionate de 
către Societate începând cu data de 15.03.2019. 
Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin 
Registratura Societăţii copiile documentelor 
solicitate, în termen de maximum 2 zile lucră-
toare de la solicitare. III. Întrebări privind 
ordinea de zi/ activitatea Societăţii: Acţionarii 
Societăţii, cu îndeplinirea cerinţelor de identifi-
care prevăzute la Secţiunea I de mai sus, pot 
adresa întrebări în scris privind subiectele de pe 
ordinea de zi a şedinţei AGOA, activitatea Socie-
tăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGOA, 
respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului 
de Administraţie a Societăţii şi vor fi transmise 
fie în format fizic (personal sau prin servicii de 
poştă/ curierat, cu confirmare de primire), la 
Registratura Societăţii, astfel încât să fie recepţi-
onate de Societate până la data de 12 aprilie 
2019, cu menţiunea scrisă clar cu majuscule 
„ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ 
ACTIVITATEA SOCIETĂŢII- PENTRU 
AGOA DIN DATA DE 15 aprilie 2019”. În ceea 
ce priveşte întrebările adresate în format fizic, 
acestea trebuie să fie semnate de acţionarii 
persoane fizice, sau de reprezentanţii legali ai 
acţionarilor persoane juridice. Societatea va 
răspunde acestor întrebări în timpul şedinţei 
AGOA, putând formula un răspuns general 
pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Dease-
menea, se consideră că un răspuns este dat şi 
dacă informaţia relevantă este disponibilă pe 
pagina de internet a Societăţii la adresa: www.
complexcomet.ro, secţiunea „Investitori>Adu-
narea Generala a Acţionarilor”. IV. Dreptul 
acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea 
de zi a şedinţei AGOA. Acţionarii reprezentând 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social al Societăţii au dreptul, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea Convocatorului 
Şedinţei AGOA, de a solicita în scris, introdu-
cerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei. 
Aceste solicitări formulate de acţionari, trebuie să 
întrunească cumulativ următoarele condiţii: (a) 
Să fie însoţite de documentele care atestă îndepli-
nirea cerinţelor de identificare. (b) Fiecare punct 
nou să fie însoţit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare în cadul 
şedinţei AGOA. Acţionarii respectivi au, de 
asemenea, dreptul de  prezenta în scris proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA; (c) Să fie 
adresate Consiliului de Administrare al Societăţii 
şi să fie transmise în scris, în termenul legal, în 
format fizic (personal sau prin poşta/ servicii de 
curierat cu confirmare de primire), la Registra-

tura Societăţii de la sediul social al Societăţii, 
astefl încât acestea să fie recepţionate până la 
data de 05 aprilie 2019. Modalitatea de transmi-
tere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI 
PE ORDINEA DE ZI– PENTRU AGOA DIN 
DATA DE 15 aprilie 2019”; (d) În cazul propune-
rilor transmise în format fizic, acestea trebuie 
semnate de acţionarii persoane fizice sau de 
reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane 
juridice. Dacă va fi cazul, convocatorul 
completat, împreună cu documentele aferente 
actualizate vor fi disponibile pentru acţionari, 
începând cu data de 05 aprilie 2019, la Registra-
tura Societăţii, precum şi pe websit-ul Societăţii 
la adresa: www.complexcomet.ro, secţiunea 
„Investitori>Adunarea Generală a Acţionarilor”, 
iar convocatorul completat va fi publicat şi în 
Monitorul Oficial, şi într-un ziar de largă răspân-
dire, potrivit prevederilor legale. V. Participarea 
acţionarilor la şedinţa AGOA:  Acţionarii înscrişi 
la Data de Referinţă în registrul acţionarilor 
Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot 
participa şi pot vota în cadrul AGOA: -Personal, 
prin vot direct; -Prin reprezentant cu împuterni-
cire specială sau generală (aceasta din urmă 
poate fi acordată doar unui „intermediar” în 
sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui 
avocat); -Prin corespondenţă. (a) Votul personal. 
În cazul votului personal, acţionarii persoane 
fizice şi acţionarii persoane juridice vor fi îndrep-
tăţiţi să participe la AGOA, prin simpla probă a 
identităţii acestora, respectiv a reprezentaţilor 
legali, după caz, conform cerinţelor de identifi-
care prevăzute în Secţiunea I de mai sus. (b) 
Votul prin reprezentare cu împuternicire specială 
sau general. Reprezentarea acţionarilor în 
AGOA se poate face prin reprezentant/ 
mandatar, care poate fi un alt acţionar sau o terţă 
persoană, prin completarea formularului împu-
ternicirii speciale. În situaţia discutării în cadrul 
AGOA în conformitate cu prevederile legale, a 
unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, 
împuternicitul poate vota pe marginea acestora 
conform interesului acţionarului reprezentat. 
Împuternicirile speciale şi generale pot fi trimise 
în format fizic la Registratura societăţii de la 
sediul social, fie prin e-mail la adresa comet.
bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea să fie 
recepţionate până la data de 12 aprilie 2019, sub 
sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul 
şedinţei AGOA, semnate fără îndeplinirea altor 
formalităţi în legătură cu forma acestor docu-
mente. Ambele modalităţi de transmitere a 
împuternicirilor trebuie să conţină menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 15 
APRILIE 2019”. Împuternicirile speciale şi 
generale sunt valabile atât pentru prima convo-
care AGOA cât şi pentru a doua convocare 
AGOA, dacă condiţiile legale şi/sau statutare de 
cvorum prevăzute pentru ţinerea AGOA la 
prima convocare nu au fost îndeplinite. Împuter-
nicirile sau documentele care atestă calitatea de 
reprentanţi legali vor fi reţinute de societate şi se 
va face menţiunea despre acestea în proce-
sul-verbal al şedinţei. Formularul împuternicirii 
speciale: (a) Va fi pus la dispoziţia acţionarilor de 
către Societate începând cu data de 15 martie 
2019 pe website-ul societăţii la adresa www.
complexcomet.ro, secţiunea „Investitori>Adu-
narea Generală a Acţionarilor”; (b) Formularul 
împuternicirii va fi actualizat dacă se vor adăuga 
noi puncte pe ordinea de zi, va fi publicat în 
forma actualizată la adresa de mai sus. (c) Va fi 
completat de acţionari în 3 (trei) exemplare 
originale, unul pentru acţionar, unul pentru 
mandatar şi unul pentru Societate. (c) Votul prin 
corespondenţă. Exprimarea votului în cadrul 
AGOA se poate realiza şi prin corespondenţă, 
prin completarea, semnarea şi transmiterea 
corepunzătoare a formularului de vot prin cores-
pondenţă. Formularul de vot prin corepondenţă 
va fi trimis  în original fizic la Registratura Socie-
tăţii de la sediul social, fie prin e-mail la adresa 
comet.bucuresti@gmail.com, astfel încât acestea 
să fie recepţionate pana la data de 12 aprilie 
2019. Ambele modalități de transmitere a împu-
ternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă 
clar, cu majuscule, „ÎMPUTERNICIRE 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 15 
APRILIE 2019”. Formularele de vot prin cores-
pondență vor fi însoțite de documente care să 
ateste îndeplinirea cerințelor de identificare, 
prevăzute la secțiunea I de mai sus. Buletinele de 
vot prin corespondență astfel recepționate sunt 
valabile atât pentru prima convocare AGOA cât 
şi pentru a doua convocare AGOA, dacă condi-
țiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute 
pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au 
fost îndeplinite. Formularul de vot prin cores-
pondență: (a) va fi pus la dispoziția acționarilor 
de către Societate începând cu data de 15 martie 

2019 pe website-ul societății la adresa www.
complexcomet.ro, secțiunea „Investitori>Adu-
narea Generală a Actionarilor”; (b) va fi actua-
lizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de 
zi, va fi publicat în forma actualizată la adresa de 
mai sus. (d) Accesul acționarilor în sală de 
şedințe, se face prin  Secretatriatul AGOA înce-
pând cu oră 9.30 pentru verificarea şi validarea 
împuternicirilor depuse, precum şi validarea 
voturilor prin corespondența. Data: 13.03.2019. 
Semnătura, Herdelau Adrian Gabriel. Adminis-
trator unic. 

LICITAŢII
l  Turnătoria Centrala Orion SA, societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare 
prin licitatie, urmatoarele bunuri mobile:  autotu-
rism Daewoo Cielo TF19Y, an fabricatie 1999, nr. 
inmatriculare PH-15-TCO- 320 euro; autoturism 
Mercedes 300 SE, an fabricatie 1992, nr. inmatri-
culare PH-20-TCO – 2.520 euro; autoturism 
Nubira, an fabricatie 2003, nr. inmatriculare 
PH-35-TCO - 400 euro; autospeciala PCI Roman 
(autospeciala pompieri), an fabricatie 1976 – 
1.393,60 euro; Ford Explorer, nr. inmatriculare 
PH-34-TCO, an fabricatie 1996 – 864 euro; 
sindrila bituminoasa recuperata – 8 lei/mp. 
Pretul bunurilor nu include TVA. Licitatiile se 
vor organiza in data de 18.03.2019, ora 13:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
20.03.2019, 22.03.2019, 25.03.2019, 27.03.2019, 
29.03.2019, 01.04.2019, 03.04.2019, 05.04.2019, 
08.04.2019, 10.04.2019, 12.04.2019, 15.04.2019, 
17.04.2019, 19.04.2019, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de 
participare se pot obtine numai de la sediul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r.  Te l e f o n / f a x : 
0787344547/0244597808, email office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l  Debitorul SC Egea Prod SRL societate în 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Teren situat 
în Mun. Ploieşti, Str. Văleni, Nr. 31B, Județ 
Prahova, având suprafața de 289 mp. Prețul de 
pornire al licitației este de 24.280,00 Euro 
exclusiv TVA; Prețul caietului de sarcini pentru 
imobil ”teren” aflat în proprietatea Egea Prod 
SRL este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru imobil, reprezintă 
20% din valoarea de piață exclusiv TVA, din 
Raportul de evaluare; Participarea la licitație este 
condiționată de: -consemnarea în contul nr. 
RO09 BACX 0000 0017 0621 9000 deschis la 
UniCredit Bank SA, până la orele 14.00 am din 
preziua stabilită licitaţiei, a garanției de 10% din 
Prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până 
la aceeaşi dată a Caietului de sarcini şi a Regula-
mentelor de licitație pentru proprietatea imobi-
liară şi mijloacele fixe de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru proprietatea imobiliară prima 
şedință de licitație a fost fixată în data de 
21.03.2019 ora 15:00, iar dacă bunul imobiliar nu 
se adjudecă la această dată, următoarele şedințe 
de licitații vor fi în data 04.04.2019; 18.04.2019; 
09.05.2019; 23.05.2019, ora 15:00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploieşti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare cu un telefon în prealabil dl. Cristian 
Ciocan, 0753.999.028. Anunțul poate fi vizualizat 
şi pe site www.dinu-urse.ro.

l  Debitorul Gasoil Service SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Şi 
Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Volkswagen 
Golf III, nr. înmatriculare PH 21 GSO, an fabri-
cație 1994, preț pornire licitație - 230,00 Euro 
exclusiv TVA; 2. Ford Fusion, nr. înmatriculare 
PH 02 GSO, an fabricație 2007, preț pornire lici-
tație - 1.350,00 Euro exclusiv TVA; 3. Renault 
Megane Scenic nr. înmatriculare PH 01 GSO, an 
fabricație 2000, preț pornire licitație - 550,00 
Euro exclusiv TVA; 4. Hyundai Accent nr. înma-
triculare  PH 15 GEX, an fabricație 2004, preț 
pornire licitație - 600,00 Euro exclusiv TVA; 5. 
Dacia Logan, nr. înmatriculare  PH 36 MRM, an 
fabricație 2005,  preț pornire licitație - 700,00 
Euro exclusiv TVA; 6. Fiat Doblo, nr. înmatricu-
lare  PH 12 RDO, an fabricație 2006, preț pornire 
licitație - 650,00 Euro exclusiv TVA; 7. Renault 
Modus, nr. înmatriculare  PH 20 GSO, an fabri-
cație 2007, preț pornire licitație - 1.000,00 Euro 
exclusiv TVA; 8.SUZUKY SX 4 - avariat, nr. 
înmatriculare PH 36 CRM, an fabricație 2012, 
preț pornire licitație - 2.100,00 Euro exclusiv 
TVA; 9. Tatra autospeciala cab. av. suprastruc-
tura turla sonda IC 5, nr. înmatriculare  DB 34 

SPG, an fabricație 1994, preț pornire licitație - 
42.996,00 Lei exclusiv TVA; 10. Ansamblu Echi-
pament Tehnologic Workover - 10.415,50 Lei 
exclusiv TVA; 11. Mijloace fixe aparținând Gasoil 
Service SRL în valoare de 16.097,00 Lei exclusiv 
TVA. -Prețul Regulamentului de licitație pentru 
utilaje autospecilizate, autoturisme şi mijloacele 
fixe este de 500,00 Lei exclusiv TVA. -Prețul de 
pornire al licitaților pentru imobil, autovehicule 
şi mijloacele fixe aparținând Gasoil Service SRL 
reprezintă 50% din valoarea de piață exclusiv 
TVA, arătată în Raportul de Evaluare pentru 
fiecare bun în parte, iar listele cu aceste bunuri 
pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea 
la licitație este condiționată de: -consemnarea în 
contul nr. RO91 BREL 0002 0018 9391 0100 
deschis la Libra Internet Bank - Suc. Ploieşti 
până la orele 14.00 am din preziua stabilită licita-
ţiei, a garanției de 10% din prețul de pornire a 
licitației; -achiziționarea până la aceeaşi data a 
Regulamentelor de licitație pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului 
judiciar. Pentru autovehiculele utilaje autospeci-
alizate, autoturisme şi mijloacele fixe, prima 
şedință de licitație a fost fixată în data de 
22.03.2019, ora 13:00, iar dacă bunurile nu se 
adjudecă la această dată, următoarele şedințe de 
licitații vor fi în data de 29.03.2019; 05.04.2019; 
12.04.2019; 19.04.2019, ora 13:00. Toate şedințele 
de licitații se vor desfăşura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Municipiul Ploieşti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Județ Prahova. Pentru relații 
suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații supli-
mentare şi vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l  1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Consiliul Local al Munici-
piului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, 
Giurgiu, județul Giurgiu, telefon: 0246.213.588, 
0246.213.747, fax: 0246.215.405, e-mail: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal: 
4 8 5 2 4 5 5 ,  c o n t  I B A N :  R O 0 4 T R E Z 
32121300205XXXXX -Direcţia Patrimoniu. 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 
618mp, aparținând domeniului public al Munici-
piului Giurgiu, situat în strada Unirii, FN. 
3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
În conformitate cu HCLM nr.54/28.02.2019. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentaţia de atribuire se va obţine de persoane 
juridice de drept privat român interesate şi 
persoane fizice autorizate române interesate, pe 
suport de hârtie de la sediul Primăriei Munici-
piului Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.49-51, în baza 
unei solicitări depuse la Registratură, la cerere şi 
achitarea contravalorii. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Direcţia Patri-
moniu -Compartiment Urmărire, Executare 
Contracte, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.49-51, Giurgiu, județul Giurgiu. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: Valoarea documentaţiei este de 
100Lei, la care se adaugă TVA, şi se poate achita 
la Direcția de Taxe şi Impozite Locale Giurgiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.04.2019, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: Ofertele se depun în plic, în limba română. 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
09.04.2019, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul Bucureşti, 
nr.49-51, Registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Fiecare participant depune o singură ofertă în 
două exemplare (original şi copie). 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 10.04.2019, ora 13.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, Şos. Bucureşti, nr.49-51, 
sala parter, Giurgiu, județul Giurgiu. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Giurgiu- Secţia 
Contencios Administrativ Fiscal, str. Episcopiei, 
nr. 13, telefon: 0246.212.725, fax: 0337.819.940, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 14.03.2019.

l  Anunţ privind organizarea licitaţiei de 
vânzare de masă lemnoasă pe picior şi/sau masă 
lemnoasă a unui volum de 211mc, masă 

lemnoasă de pe păşunea împădurită proprietate 
privată a comunei Mânzăleşti situată în punctul 
„Giurgiu”. 1.Organizatorul licitaţiei: Comuna 
Mânzăleşti, strada Principală, nr.1, comuna 
Mânzăleşti, judeţul Buzău, tel/fax 0238.509.508, 
e-mail: primaria_minzalesti@yahoo.com. 2.Data 
şi ora desfăşurării licitaţiei: 28.03.2019, ora 11.00, 
la sediul Primăriei comunei Mânzăleşti, judeţul 
Buzău. 3.Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu stri-
gare. 4.Licitaţia este organizată şi se va desfăşura 
conform prevederilor Regulamentului de valori-
ficare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.924/2015. 5.Data şi ora organizării 
preselecţiei: 28.03.2019, ora 09.30. Data şi ora-li-
mită până la care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
28.03.2019, ora 09.30. Persoana de contact: 
Rădulescu Marius 0238.509.508.

PIERDERI
l  Ciovică Dănuţ, Turnu Măgurele, judeţul 
Teleorman, pierdut CPC seria 0114981002, emis 
de ARR Alexandria. Îl declar nul.

l  Societatea Traveterin S.r.l, CUI 28396445, 
declar pierdut certificat constatator din data 
27.04.2011 emis pentru autorizare activitate la 
terti. Il declaram nul.

l  Pierdut Atestat profesional transport marfa 
generala emis pe numele Cucu Alexandru 
Valentin. Il declar nul.

l  Pierdut Certificat Constatator nr. 
49983/08.09.2010, eliberat de ORC Arad pentru 
Gag Viorel II. Il declar nul.

l   P i e r d u t  C e r t i f i c a t  C o n s t a t a t o r 
nr.59684/29.10.2015 pentru sediul social emis 
pentru SC Crystal Clean Diana Serv SRL-D.

l  Pierdut Certificat De Membru Serie: ACC, 
nr.07, titular certificat Tuiculescu II Oana-Mădă-
lina eliberat de CMDR- Colegiul Medicilor 
Dentişti din România la data de 23.01.2007.

l  Pierdut atestat de producător cu seria IF nr. 
0077242 1, pe numele Barbu Gheorghe, emis de 
Primăria Oraş Măgurele jud. Ilfov, şi carnet de 
valorificare produse agricole serie IF cu nr. 
3257281 până la nr. 3257320.

l  Pierdut acte contabile ale SC Integro Interna-
ţional SRL, J40/10707/05.11.2010 CUI 27675638, 
cu sediul în Bucureşti, str. Cărăruia nr. 19 -21, 
sector 4.

l  Pierdut proces -verbal emis de Direcţia Poliţia 
Locală Oraş Pantelimon, jud. Ilfov, seria OP nr. 
002764, completat la data de 07.03.2019 pe 
numele Stan Marian. Îl declar nul în integralitate 
(toate cele trei exemplare).

l  Societatea “Doremavix” SRL, J6/352/1998, 
C.U.I. 11060709, reprezentat prin administrator 
Suciu Adrian-Vasile, declar pierdut certificat 
constatator (anexa) eliberat in 26.07.2004 eliberat 
pentru sediul social -Ors. Nasaud, str.Avram 
Iancu nr.13, jud.BN. si certificat constatator nr. 
11793/01.04.2009 eliberat pentru punct de lucru 
-mun.Dej, P-ta. Bobalna, nr.15, jud. CJ. Le declar 
nule.

l  S.C. Teleconstructia S.A., cu sediul social 
situat în Bucureşti, str.Fânului, nr.3, Sector 6, 
e-mail: office@teleconstructia.ro, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr.J40/1502/1991, având CUI 
R O 1 5 6 8 5 3 0 ,  c o n t  b a n c a r 
RO12ROIN1000442980142890 deschis la Idea 
Bank, reprezentată legal prin Preşedintele Consi-
liului de Administrație D-na Natasa Paraschi-
vescu, declară pierdute şi nule următoarele 
documente: -Certificatele de înregistrare însoțite 
de anexele cu avize şi Certificatele constatatoare 
(de autorizare) ale următoarelor sucursale şi 
filiale ale SC Teleconstructia SA, respectiv: 
1.Sucursala Timişoara, cu sediul în Municipiul 
Timişoara, str.Gheorghe Adam, nr.17, jud.Timiş, 
nr.de ordine în RC: J35/99/1996; 2.Sucursala 
Ploieşti, cu sediul în Mun.Ploieşti, str. Târgoviştei, 
nr.7, jud.Prahova; 3.Sucursala Craiova, cu sediul 
în Mun.Craiova, str.Bariera Vâlcii, nr.94, jud.
Dolj, nr.de ordine în RC: J16/868/1991; 4.Sucur-
sala Cluj, cu sediul în Mun.Cluj-Napoca, str. 
Cojocnei, nr. 15-17, jud.Cluj, având CUI 217205, 
nr.de ordine în RC: J12/1666/1991. 1.Filiala 
Galați, cu sediul în Mun.Galați, jud.Galați; 2.
Filiala Craiova, cu sediul în Mun.Craiova, str.
Bariera Vâlcii, nr.82, jud.Dolj, nr.de ordine in RC: 
J16/868/1991.


