
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 25 martie 2020

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 Expert Autentic Instal anga-
jează montator pentru uși de garaj, 
automatizări, rulouri pentru 
ferestre. Activitatea va fi în jud. 
Prahova și împrejurimi, maxim 
100 km. Pentru informații, tel. 
0724.560.075 sau email: expertau-
tentic@gmail.com

l Liceul Tehnologic „Costin D.
Neniţescu”, cu sediul în oraș 
Craiova, str.Pașcani, nr.9, judeţul 
Dolj, anunţă amânarea concur-
sului conform H.G.nr.286/2011 
pentru ocuparea postului contrac-
tual vacante de: administrator 
financiar grad I -0,5 normă post 
(administrator financiar cantină), 
supraveghetor noapte I -1 post; 
îngrijitor I -2 posturi; paznic I -1 
post, organizat inițial: -Proba 
scrisă: 27.03.2020, ora 10.00 
-(administrator financiar, suprave-
ghetor noapte, paznic); -Proba 
practică: 27.03.2020, ora 10.00 
-îngrijitori; -Interviu: 30.03.2020, 
ora 10.00 -(administrator financiar, 
supraveghetor noapte, paznic) 
astfel: la o dată care se va comu-
nica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui 
publicat în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a număr 223/ 
05.03.2020, pagina 5, cod 246.014.

l În conformitate cu prevederile 
art.1 alin. 1 din Regulamentul- 
cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și Ordonanței de urgență nr. 
57/2019– Codul Administrativ, 
Institutul de Studii Avansate 
pentru Cultura și Civilizația 
Levantului, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante de 
execuție, astfel: -1 post  post expert 
grad IA (S) perioadă determinată 
3 ani, norma 8h/zi în cadrul  
Departamentului istoria culturii și 
civilizației Levantului. Concursul  
va consta în 3 probe  de concurs, 
după cum urmează: -selecția dosa-
relor de înscriere; -proba scrisă 
care va avea loc la data 16.03.2020, 
la sediul Institutului, din bd. 
Mareșal Constantin Prezan, nr. 
2A, sector 1, București. Ora susți-
nerii concursului va fi anunțată pe 
site-ul Institutului la secțiunea 
„Cariere”; -susținerea interviului 
care se va comunica odată cu 

rezultatul de la proba scrisă. 
Potrivit art.3 din același Regula-
ment- cadru, în vederea partici-
pării la concurs, candidatul trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: Condiții generale,  condi-
țiile specifice, conținutul dosarelor 
se găsesc pe site-ul ISACCL, la  
secțiunea CARIERE: Cererea de 
înscriere la concurs se poate 
descărca de pe site-ul Institutului 
www.institutlevant.ro, secțiunea 
Cariere. Anunțul de concurs este 
disponibil online accesând adresa 
www.institutlevant.ro, secțiunea 
Cariere. Bibliografia  de concurs se 
găsește pe site-ul ISACCL, secți-
unea Cariere. Dosarele se depun în 
perioada 26 martie 2020 -08 aprilie 
2020 la sediul Institutului, din bd. 
Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, 
sector 1, București, în intervalul 
orar luni- joi  9,30-12,30 și vineri 
9,30-12,30. Informații suplimen-
tare se pot obține de la secretariat 
ISACCL, telefon: 0723.289.799.

CITAŢII
l România. Birou Individual Nota-
rial „Simescu Gheorghe”. Sediul 
secundar Zăvoi, număr 34, Jud.
Caraș-Severin. Licenţă funcţionare 
nr.275/3371/14.08.2014. Telefon/Fax: 
0255.536.505. E-mail: bnpsimescu@
yahoo.com. Dosar nr.12/2020. Citație 
către doamna Ruffer Ştefania, 
născută Ciocîrlan, cu domiciliul 
declarat în comuna Zăvoi, sat 23 
August, bloc 2, apartament 5, judeţ 
Caraș-Severin, în calitate de nepoată 
de fiu predecedat. Prin prezenta vă 
rugăm să vă prezentaţi la biroul 
nostru situat în comuna Zăvoi, sat 
Zăvoi, număr 34, judeţ Caraș-Se-
verin, în data 31.03.2020, ora 12.00, 
în vederea dezbaterii procedurii 
succesorale de pe urma defunctei 
Ciocîrlan Maria, decedată la data de 
12.11.2009, cu ultimul domiciliu în 
comuna Zăvoi, sat Zăvoi, bloc 2, 
scara A, apartament 3, judeţ 
Caraș-Severin. Vă rugăm să aduceţi 
toate actele ce le deţineţi în legătură 
cu această succesiune (testamente, 
titluri de proprietate privind imobi-
lele defunctei, acte de vânzare, 
donaţie, partaj, extrase de carte 
funciară) certificate de stare civilă 
(naștere, căsătorie, înfiere, deces) 
carte de identitate. În caz de nepre-
zentare la termen, dezbaterile vor 
avea loc în lipsă și se va proceda 
conform legii. 

l România. Birou Individual Nota-
rial „Simescu Gheorghe”. Sediul 
secundar Zăvoi, număr 34, Jud.
Caraș-Severin. Licenţă funcţionare 
nr.275/3371/14.08.2014. Telefon/Fax: 
0255.536.505. E-mail: bnpsimescu@
yahoo.com. Dosar nr.12/2020. Citație 
către domnul Ciocîrlan Florin, cu 

domiciliul declarat în comuna Zăvoi, 
sat 23 August, bloc 2, apartament 5, 
judeţ Caraș-Severin, în calitate de 
nepot de fiu predecedat. Prin 
prezenta vă rugăm să vă prezentaţi la 
biroul nostru situat în comuna Zăvoi, 
sat Zăvoi, număr 34, judeţ Caraș-Se-
verin, în data 31.03.2020, ora 12.00, 
în vederea dezbaterii procedurii 
succesorale de pe urma defunctei 
Ciocîrlan Maria, decedată la data de 
12.11.2009, cu ultimul domiciliu în 
comuna Zăvoi, sat Zăvoi, bloc 2, 
scara A, apartament 3, judeţ 
Caraș-Severin. Vă rugăm să aduceţi 
toate actele ce le deţineţi în legătură 

cu această succesiune (testamente, 
titluri de proprietate privind imobi-
lele defunctei, acte de vânzare, 
donaţie, partaj, extrase de carte 
funciară) certificate de stare civilă 
(naștere, căsătorie, înfiere, deces) 
carte de identitate. În caz de nepre-
zentare la termen, dezbaterile vor 
avea loc în lipsă și se va proceda 
conform legii. 

SOMAŢII
l  P r i n  p r e z e n t u l  a n u n ț , 
informăm publicul larg și pe 
oricine interesat, în legătură cu 

deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a morții a 
numitei Codleanu Ana, născută 
Gutman, cu ultim domiciliu 
cunoscut în București, strada Ion 
Ghica nr.14, sector 3. Menționăm 
că aceasta a locuit o perioadă și în 
București, strada Fetițelor nr.22, 
sector 3. Procedura a fost deschisă 
la instanța competentă, anume, la 
Judecătoria Sectorului 3 Bucu-
rești. Invităm orice persoană să 
comunice datele pe care le 
cunoaște în legătură cu cea dispă-
rută.

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7       Tel.: 40251/416235
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro
www.primariacraiova.ro

ANUNŢ ÎNCHIRIERE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ (RELUARE)
   

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Craiova, 
codul fiscal 4417214, strada A.I. Cuza nr. 7, Craiova, Dolj, telefon 0251/416235, fax 
0251/411561, e-mail consiliulocal@primariacraiova.ro, persoana de contact: Marta Stelian.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Obiectul închirierii prin licitaţie 
publică (reluare), pe o perioadă de 15 ani, îl constituie Hotelul şi Restaurantul, ce aparţin 
domeniului public al Municipiului Craiova, situate în incinta “Complexului Sportiv Craiova-
Stadion de Fotbal”, B-dul Ilie Balaci nr. 8.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de Atribuire şi Caietul de 
Sarcini se pot ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 1, etaj 3, 
camera 304, Serviciul Patrimoniu, telefon 0251/411008.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini se 
pun la dispoziţia oricărei persoane interesate, care a depus o cerere la Registratura Primăriei 
Municipiului Craiova, cu sediul în Municipiul Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, judeţul Dolj.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
autorităţii contractante de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Documentaţia de atribuire, inclusiv caietul de sarcini se pot ridica de la sediul 
din str. A.I.Cuza nr. 1, Serviciul Patrimoniu, etaj 3, camera 304, cu prezentarea xerocopiei 
cererii înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului Craiova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 
costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire inclusiv caietul de sarcini este de 100 
lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.04.2020.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1 Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.04.2020, ora 9:45.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Craiova din 
Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7, la registratura Primăriei.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (unu).
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
14.04.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I. Cuza nr. 7.
6. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Dolj, str. Brestei nr. 12, telefon/fax 0251/418612, fax 410140, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
25.03.2020.
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ADUNĂRI GENERALE
l ERATA. La anuntul Biofarm 
S.A. publicat in Jurnalul National 
din data de 24.03.2020 avand ca 
obiect Convocator AGOA si 
AGEA 28/29.04.2020, au fost 
publicate eronat urmatoarele para-
grafe: “La Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor/ Adunarea 
Generala Extraordinara a Actio-
narilor sunt indreptatiti sa parti-
cipe si sa voteze actionarii 
inregistrati in Registrul Actiona-
rilor tinut de Depozitarul Central 
S.A. la sfarsitul zilei de 17.04.2020 
- considerata data de referinta.” 
“Actionarii Societatii BIOFARM 
S.A. inregistrati la data de refe-
rinta 17.04.2020, in registrul actio-
narilor eliberat de Depozitarul 
Central S.A. au posibilitatea de a 
vota prin corespondenta, inainte 
de Adunarea Generala Ordinara /
Extraordinara a Actionarilor, prin 
utilizarea buletinelor de vot prin 
corespondență puse la dispoziție 
de societate.” Corect este in urma-
toarea formulare: “La Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor/ 
Adunarea Generala Extraordinara 
a Actionarilor sunt indreptatiti sa 
participe si sa voteze actionarii 
inregistrati in Registrul Actiona-
rilor tinut de Depozitarul Central 
S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2020 
- considerata data de referinta.” 
“Actionarii Societatii BIOFARM 
S.A. inregistrati la data de refe-
rinta 16.04.2020, in registrul actio-
narilor eliberat de Depozitarul 
Central S.A. au posibilitatea de a 
vota prin corespondenta, inainte 
de Adunarea Generala Ordinara/
Extraordinara a Actionarilor, prin 
utilizarea buletinelor de vot prin 
corespondență puse la dispoziție 
de societate.”

l Convocare: C.A. al S.C. 
FRIGOCOM S.A. convoacă 
A.G.A. ordinară a societăţii, în 
data de 05.05.2020, ora 10:00, la 
adresa din Italia,  OCCIMIANO 
(AL), Str. Borgo San Martino nr.8, 
CAP 15040, pentru toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor la 
data de 30.04.2020, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Analizarea şi apro-
barea bilanţului contabil pe anul 
2019, a contului de profit şi pier-
deri; 2. Analizarea raportului 
Consiliului de Administraţie şi 
descărcarea de gestiune a Consi-
liului de Administraţie pe anul 
2019, a raportului auditorului 
financiar al societăţii asupra bilan-
ţului contabil pe anul 2019 şi a 
contului de profit şi pierderi; 3. 
Diverse. Acţionarii pot participa la 
A.G.A. ordinară, personal sau prin 
mandatar cu procură. Un exem-
plar al procurii se depune la sediul 

societăţii sau la locul de ţinere a 
şedinţei  până la   data de 
04.05.2020  ora 10.00. În cazul 
neîndeplinirii prevederilor legale şi 
statutare la prima convocare, 
AGA se reprogramează pentru 
data de 12.05.2020, în acelaşi loc, 
la aceleaşi ore. Informaţii supli-
mentare la tel. +40213198802. 
Consiliul de Administraţie Preşe-
dinte- Iosif George.

l Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a SCM ORRIS, ce 
va avea loc în data de 24.04.2020, 
ora 9.00 la sediul social din Calea 
13 Septembrie nr.113, bloc 109, 
cam.4, 5, 6, sector 5, Bucureşti: 1. 
Prezentarea situaţiei economice a 
S C M  O R R I S  l a  d a t a  d e 
31.12.2019; 2. Prezentarea bilan-
ţului SCM ORRIS la 31.12.2019; 3. 
Aprobarea bi lanţului  SCM 
ORRIS; 4. Prezentarea Raportului 
Cenzorului la SCM ORRIS; 5. 
Aprobarea Raportului Cenzorului 
SCM ORRIS; 6. Aprobarea Hotă-
rârii Adunării Generale a SCM 
ORRIS; 7. Situaţia proceselor pe 
rol; 8. Alegerea noului Consiliu de 
Administraţie al SCM ORRIS; 9. 
Diverse.  

l Convocare: Subsemnatul, 
Popescu Tudor Cosmin, în calitate 
de  Administrator  Unic  a l 
MONDOCONF S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.7, 
sectorul 6, înregistrată la Regis-
trului  Comerţului  sub nr. 
J40/444/1991, având C.U.I. 
RO437510, în temeiul art.117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată şi 
art.13 din Actul Constitutiv, 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor MONDO-
CONF S.A. în data de 29.04.2020, 
ora 10.00, la sediul societăţii, cu 
următoarea Ordine de zi: 1. 
Prezentarea Raportului Adminis-
tratorului Mondoconf S.A., 
privind activitatea economico 
financiară desfăşurată în anul 
2019. 2. Prezentarea Raportului 
Comisiei de Cenzori privind 
bilanţul contabil şi contul de profit 
şi pierdere pe anul 2019. 3. Prezen-
tarea, dezbaterea şi aprobarea 
bilanţului contabil pe anul 2019. 4. 
Aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli prevăzut pentru anul 
2020. 5. Prelungirea mandatului 
Comisiei de Cenzori pentru o 
durată de 3 ani respectiv, de la 
data de 25.03.2020 până la data de 
24.03.2023. 7. Aprobarea actuali-
zării Actului Constitutiv al 
MONDOCONF S.A., în conformi-
tate hotărârile AGAO. În cazul în 
care la data şi ora precizate, se 
constată că nu sunt îndeplinite 
condiţiile necesare pentru desfăşu-
rarea Adunării Generale, se 

convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor (a 
doua convocare) cu aceeaşi ordine 
de zi şi în acelaşi loc, în data de 
30.04.2020, ora 10.00. Reprezen-
tarea acţionarilor în adunarea 
generală a acţionarilor se va putea 
face şi prin alte persoane decât 
acţionari, cu excepţia administra-
torului, pe bază de procură. Procu-
rile pot fi depuse în original cu cel 
puţin o oră înainte de deschiderea 
şedinţei, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului de vot în acea adunare. 
Administrator Unic, Popescu 
Tudor Cosmin.

l Convocare: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
PROSPECŢIUNI S.A. –în reorga-
nizare, in judicial reorganisation, 
en redressement. Subscrisa EURO 
INSOL SPRL, cu sediul ales 
pentru comunicare în Bucureşti, 
strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 
3, sector 5, RSP 0069, cod de iden-
tificare fiscală RO 21119285, în 
calitate de administrator judiciar 
al societăţii PROSPECȚIUNI 
S.A., înregistrată la Registrul 
C o m e r ț u l u i  s u b  n u m ă r u l 
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu 
sediul în Bucureşti, strada Cora-
li lor,  nr.20C, sector 1,  tel : 
021.404.28.00/ int.110, fax: 
021.319.66.56 (ˮSocietateaˮ) 
desemnat în data de 05.04.2016 în 
dosarul  nr.12297/3/2016 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucureşti, 
Secția a VII-a Civilă, În temeiul 
Legii nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență,  Legii nr. 31/1990 
privind societățile comerciale, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 
24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare şi opera-
țiuni de piață, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regula-
mentului ASF nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare 
şi operațiuni de piață şi Actului 
Constitutiv al societății: Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii PROSPEC-
ŢIUNI S.A. la sediul Societăţii din 
Bucureşti, Strada Coralilor nr. 
20C, sector 1, pentru data de 
27.04.2020, ora 11.00.  Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
va avea ca ordine de zi următoa-
rele: 1. Discutarea şi aprobarea 
Raportului Administratorului 
Special pentru exercițiul financiar 
al anului 2019. 2. Discutarea şi 
aprobarea situațiilor financiare 
anuale (bilanțul contabil, contul de 
profit şi pierderi, note explicative) 
pentru exercițiul financiar al 
anului 2019. 3. Audierea Rapor-
tului auditorului financiar extern 
asupra situațiilor financiare anuale 
întocmite de PROSPECTIUNI 

S.A. la data de 31.12.2019. 4. 
Aprobarea datei de 26.05.2020 ca 
dată de înregistrare a hotărârii 
AGOA pentru identificarea acţio-
narilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA, conform 
art. 86 alin.1 din Legea nr. 24/2017  
privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață şi 
a datei de 25.05.2020 ca ex-date 
calculată în conformitate cu defi-
niția dată de prevederile art.2 lit. l 
din Regulamentul CNVM nr. 
5/2018. 5. Aprobarea împuterni-
cirii dlui Petrişor Nicolae, Admi-
nistrator special, cu aducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri 
AGOA precum şi efectuarea 
demersurilor necesare pentru înre-
gistrarea acesteia la ASF, BVB, 
Oficiul Registrului Comerțului 
Bucureşti, semnarea Actului 
Constitutiv actualizat şi a altor 
documente necesare la notariat. 
Aprobarea dreptului Administra-
torului Special de a delega toate 
sau o parte din puterile conferite 
mai sus oricărei persoane compe-
tente pentru a îndeplini acest 
mandat. În cazul în care nu se 
întruneşte cvorumul legal , 
Adunarea Generală Ordinară va 
avea loc în data de 28.04.2020 în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi şi cu  aceeaşi 
dată de referință. Capitalul social 
al PROSPECȚIUNI SA este 
format din 718.048.725 acțiuni 
nominative, dematerializate, cu 
valoare nominală de 0,10 lei, 
fiecare acțiune deținută dând 
dreptul la un vot în Adunarea 
Generală  a Acționarilor. Participă 
acţionarii înscrişi în registrul de 
evidenţă al acţionarilor la data de 
16.04.2020, considerată data de 
referinţă.  Unul sau mai mulţi 
acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul de a 
introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare 
cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală şi 
de asemenea are/au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi. Propunerile privind introdu-
cerea de noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunării Generale Ordinare, 
însoţite de copiile actelor de identi-
tate (buletin/ carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice), ale acţiona-
rilor, pot fi depuse la sediul socie-
tăţii din Bucureşti, str. Coralilor nr. 
20C, sector 1, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, 

în plic închis, cu menţiunea scrisă 
în clar şi cu majuscule: PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ DIN DATA DE 
27/28.04.2020. Ordinea de zi 
completată cu punctele propuse va 
fi republicată cu îndeplinirea cerin-
ţelor  prevăzute de lege pentru 
convocarea Adunării generale. 
Fiecare acţionar poate depune 
întrebări în scris privind punctele 
de pe ordinea de zi a  Adunării 
Generale Ordinare, însoţite de 
copia actului de identitate valabil 
(buletin/ carte de identitate în 
cazul persoanelor fizice, respectiv 
certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice), la sediul 
Societăţii din Bucureşti, str. Cora-
lilor nr. 20C, sector 1, până la data 
de 21.04.2020, în plic închis, cu 
menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ DIN DATA DE 
27/28.04.2020. Accesul acţionarilor 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă, în locul în care se 
desfăşoară adunarea generală a 
acţionarilor, este permis prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identi-
tate sau, în cazul persoanelor juri-
dice şi al acţionarilor persoane 
fizice reprezentate, în baza unei 
împuterniciri speciale (procuri 
speciale) sau generale. Procurile 
speciale se pot obţine de la regis-
tratura societăţii începând cu data 
de 25.03.2020, acestea putând fi 
transmis solicitantului, la cerere, şi 
prin mijloace de comunicare elec-
tronică. Împuternicirea generală se 
poate acorda de către acţionarul 
emitent, în condiţiile Legii 24/2017  
privind emitenții de instrumente 
financiare şi operațiuni de piață, 
art. 96(10) -96(13) sau unui avocat. 
Acţionarii persoane fizice care nu 
pot participa la adunarea generală, 
precum şi acţionarii persoane juri-
dice, vor depune până la data de 
24.04.2020, la sediul societăţii, 
împuternicirile speciale sau gene-
rale prin care împuternicesc alte 
persoane să-i reprezinte, în copie, 
cuprinzând mențiunea conformi-
tății cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Copii ale împu-
ternicirilor sunt reținute de socie-
tate, urmand a se  menționa despre 
aceasta în procesul- verbal al 
adunării generale. Acționarii 
Societății înregistrați la Data de 
Referinţă în registrul acţionarilor 
eliberat de Depozitarul Central 
S.A. au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă,  înainte  de 
Adunarea Generală a Acţionarilor, 
prin utilizarea formularului de 
buletin de vot pentru votul prin 
corespondenţă (“Buletinul de 
vot”). Buletinul de vot poate fi 
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obţinut începând cu data de 
25.03.2020 de la registratura socie-
tăţii, acesta putând fi transmis 
solicitantului, la cerere, și prin 
mijloace de comunicare electro-
nică. În cazul votului prin cores-
pondenţă, Buletinele de vot, 
completate și semnate, pot fi 
transmise sau depuse personal 
către/la Registratura Societăţii 
prin orice formă de curierat cu 
confirmare de primire astfel încât 
să fie înregistrate ca fiind primite 
la Registratura Societăţii până cel 
târziu la data de 24.04.2020, ora 
16, în plic închis, cu menţiunea 
scrisă în clar și cu majuscule: 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ DIN DATA 
DE 27/28.04.2020. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la Regis-
tratura Societăţii până la data mai 
sus menţionată nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvoru-
mului și majorităţii în Adunarea 
Generală a Acţionarilor. Sub sanc-
ţiunea neluării în considerare a 
voturilor exprimate prin corespon-
denţă în caz contrar, formularele 
de vot prin corespondenţă trebuie 
însoţite obligatoriu de documente 
care să permită identificare acţio-
narilor, astfel: În cazul acţionarilor 
persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau 
pașaport în termen de valabilitate;  
-un specimen de semnătură lega-
lizat/ certificat de un notar public 
sau de un organism cu competenţe 
de legalizare/ certificare a semnă-
turii sau se poate proceda direct la 
legalizarea/ certificarea semnăturii 
aplicate pe formularul de vot prin 
corespondenţă; -dacă este cazul, 
copie C.I./B.I. pașaport în termen 
de valabilitate și specimen de 
semnătură care să îndeplinească 
toate condiţiile de mai sus pentru 
reprezentantul legal al acţiona-
rului persoană fizică, precum și 
copie a documentului oficial care 
atestă calitatea de reprezentant 
legal (poate fi orice document din 
care rezultă lipsa capacităţii de 
exerciţiu a acţionarului persoană 
fizică și/sau motivul pentru care 
acestuia i-a fost desemnat un 
reprezentant legal). În cazul acţio-
narilor persoane juridice: -copie 
C.I./B.I. sau pașaport în termen de 
valabilitate pentru reprezentantul 
legal al acţionarului- persoană 
juridică; -un specimen de semnă-
tură pentru reprezentantul legal al 
acţionarului, legalizat/ certificat de 
un notar sau de un alt organism cu 
competenţe de legalizare/ certifi-
care a semnăturii sau se poate 
proceda direct la legalizarea/ certi-
ficarea semnăturii aplicate pe 
formularul de vot prin corespon-
denţă; -copie a certificatului de 
înmatriculare sau a unui docu-
ment echivalent; -copie a docu-
mentului oficial care atestă 

calitatea de reprezentant legal a 
persoanei fizice care semnează 
formularul de vot prin corespon-
denţă în numele acţionarului- 
persoană juridică (poate fi un 
certificat emis de Registrul 
Comerţului sau de orice alt orga-
nism similar). Documentele, mate-
rialele informative și proiectele de 
hotărâri în legătură cu Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
pot fi consultate de acţionari la 
sediul societăţii, în zilele lucră-
toare, începând cu data de 
25.03.2020, acestea putând fi 
transmise solicitantului, la cerere, 
și prin mijloace de comunicare 
electronică. Pentru a se asigura 
condiţii bune de desfășurare a 
Adunării Generale a Acționarilor  
Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţio-
narii să-și anunţe din timp intenţia 
de a participa la ședinţă, la telefon 
numărul 021.404.28.00/ int. 110 
sau  pr in  fax  la  număru l 
021.319.66.56, până cel târziu în 
data de 23.04.2020. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 
Biroul Juridic/ Relaţii Investitori, 
la numărul de telefon menţionat 
mai sus. Administrator judiciar, 
EURO INSOL SPRL, Prin Practi-
c ian  Coordonator  Adr ian 
Munteanu Lazăr.

l Convocator.  În conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990, legea 
societăţilor, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții 
de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață și ale Actului Consti-
tut iv  a l  ROMAERO S.A. , 
Consiliul de Administraţie al 
ROMAERO S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, număr 
de ordine in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 -  convoacă: 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data 
de 27.04.2020 ora 14.00, la sediul 
societăţii din București, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă de 21.04.2020, având 
următoarea ordine de zi:  1. Apro-
barea contractării de la Banca 
Transilvania a unei noi facilități de 
credit pentru refinanțarea celor 
două contracte de credit restante și 
menținerea la noul contract de 
credit a garanțiilor deja constituite 
în favoarea Băncii Transilvania. 
1.1. Aprobarea contractării de la 
Banca Transilvania a unei noi 
facilități de credit (Plafon Global 
de Exploatare), cu valabilitate 12 
luni de la data semnării, în 
cuantum de 8.253.298,88 RON 
pentru refinanțarea celor două 

contracte de credit restante, 
respectiv contractul de credit nr. 
998/14.08.2007, în valoare de 
3.358.750,82 RON și contractul de 
credit nr. 609/17.12.2009 în valoare 
de 4.894.548,06 RON și menți-
nerea la noul contract de credit a  
garanțiilor existente. Plafonul va 
cuprinde 3 (trei) Credite pe 
Termen Scurt: • Un CTS pentru 
principalul cumulat al celor 2 faci-
lități, în valoare de 4.997.986,91 
RON, cu valabilitate 12 luni și 
perioadă de grație totală primele 6 
luni, iar dupa cele 6 luni cu perce-
perea dobânzilor lunare calculate 
la principalul ce se va plăti inte-
gral la final; • Un CTS pentru 
dobânda cumulată pe ambele 
facilități, în valoare de 211.190,57 
RON, cu valabilitate 12 luni de la 
data semnării, cu dobândă 0% și 
plata integrală la final; • Un CTS 
pentru penalitățile cumulate pe 
ambele facilități, în valoare de 
3.044.121,40 RON, cu valabilitate 
12 luni de la data semnării, cu 
dobândă 0% și plata integrală la 
final; 1.2. Aprobarea menținerii 
garantării acestui nou credit cu 
bunurile mobile și imobile proprie-
tatea ROMAERO - S.A., ce fac 
obiectul garanțiilor reale consti-
tuite deja în favoarea Băncii Tran-
silvania și anume: • Ipotecă 
imobiliară asupra Imobil - lot 21, 
situat în București, Sector 1, B-dul. 
Ficusului nr. 44, format din teren 
intravilan (3.056 mp), având 

număr cadastral 235157, înscris în 
Cartea Funciară nr. 235157 Bucu-
rești, sector 1 (provenită din nr. 
cadastral vechi 2692/22/21, CF 
vechi 85961) și construcția 
C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier 
electrodepanare, având o supra-
față construită la sol de 1.423,00 
mp, având număr cadastral 
235157-C1, înscris în Cartea 
Funciară nr. 235157, proprietatea 
societății ROMAERO; • Ipotecă 
imobiliară asupra Imobil - lot 28, 
situat în București, Sector 1, B-dul. 
Ficusului nr. 44, format din teren 
intravilan în suprafață de 3.045,00 
m.p., având număr cadastral 
235171, înscris în Cartea Funciară 
nr. 235171 București, sector 1 
(provenită din nr. cadastral vechi 
2692/22/28, CF vechi 85968) și 
construcția C17 – OB.3/I;3/2, 
având o suprafață construită la sol 
de 2.172,00 m.p., având număr 
cadastral 235171-C1, înscris în 
Cartea Funciară nr. 235171, 
p r o p r i e t a t e a  s o c i e t ă ț i i 
ROMAERO; • Ipotecă imobiliară 
asupra Imobil - lot 18, situat în 
București, Sector 1, B-dul. Ficu-
sului nr. 44, format din teren intra-
vilan în suprafață de 3.178,00 m.p, 
având număr cadastral 235151, 
înscris în Cartea Funciară nr. 
235151 București, sector 1 (prove-
nită din nr. cadastral vechi 
2692/22/18, CF vechi 85957) și 
construcția C38 – OB.37/III, 
având o suprafață construită la sol 

de 2.018,00 m.p.,  având număr 
cadastral  235151-C1, înscris în 
Cartea Funciara nr. 235151, 
p r o p r i e t a t e a  s o c i e t ă ț i i 
ROMAERO. • Contract de 
ipotecă mobiliară asupra încasă-
rilor și soldului contului current și 
a subconturilor deschise la Banca 
Transilvania înregistrate la RNPM 
(AEGRM); • Cesiunea cu titlu de 
garanție a tuturor drepturilor ce 
decurg din contractele de asigu-
rare încheiate pentru asigurarea 
bunurilor aduse în garanție. 2. 
Aprobarea mandatării Directo-
rului General al ROMAERO S.A., 
care, la rândul său va putea delega 
alți directori ai societății, să 
semneze noua facilitate de credit și 
contractele de garanție/actele 
adiționale la contractele de ipotecă  
care se vor încheia cu Banca Tran-
silvania în vederea refinanțării 
facilităților de credit restante la 
Banca Transilvania. 3. Aprobarea 
prelungirii valabilității facilităților 
de credit în derulare la Banca 
Comercială Română până la 
scadența de 30.06.2020 și menți-
nerea garanțiilor deja constituite 
în favoarea Băncii Comerciale 
Române. 4. Aprobarea mandatării 
D i r e c t o r u l u i  G e n e r a l  a l 
ROMAERO S.A., care la rândul 
său va putea delega alți directori ai 
societății, să semneze actele adițio-
nale care se vor încheia cu Banca 
Comercială Română în vederea 
prelungirii facilităților de credit în 
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Anunţ de anulare prima procedură de ÎNCHIRIERE
 prin licitaţie publică a Hotelului şi Restaurantului din cadrul 

Complexului Sportiv Craiova Stadion de Fotbal
   

Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I. Cuza, nr. 7, tel. 0251/416235, 
0251/411008, fax 0251/411561, precizează că în urma desfăşurării procedurii de atribuire a 
contractului de închiriere, pe o perioadă de 15 ani, a hotelului şi restaurantului, 
proprietatea publică a municipiului Craiova, situate în incinta „Complexului Sportiv 
Craiova-Stadion de Fotbal” din Craiova b-dul. Ilie Balaci nr. 8, organizată ca urmare a 
publicării anunţului licitaţiei publice cu nr. 15333/28.01.2020 şi a faptului că nu a fost 
depusă nicio ofertă până la data de 04.03.2020 ora 10:00, s-a constatat că nu au fost depuse 
cel puţin 2 oferte valabile.

Ca urmare, în temeiul art. 336 alin (18) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 57/2019, 
privind Codul Administrativ „În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au 
fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să 
anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie, cu respectarea procedurii prevăzute la 
alin. (1), pct.13 din Ordonanţa mai sus menţionată.

În conformitate cu cele menţionate mai sus, Primăria Municipiului Craiova anunţă 
anularea primei proceduri de închiriere prin licitaţie publică ce a fost prevăzută pentru 
data de 04.03.2020 ora 10:00. 
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derulare la Banca Comercială 
Română şi în vederea menținerii 
garanţiilor deja constituite în 
favoarea Băncii Comerciale 
Romane. 5. Aprobarea ex-date de 
14.05.2020 şi a datei de 15.05.2020 
ca dată de înregistrare. 6. Apro-
barea împuternicirii directorului 
general al societăţii pentru a înde-
plini toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor în faţa autorităţilor 
competente, incluzând, dar fără a 
se limita, la Oficiul Registrului 
Comerţului, Autoritatea de Supra-
veghere Financiară, Bursa de 
Valori Bucureşti. Mandatarul sus 
menţionat va putea delega puterile 
acordate conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum consi-
deră necesar. La sedinţă pot parti-
cipa şi vota numai acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
r i lor  soc ietăţ i i  la  data  de 
21.04.2020, stabilită ca dată de 
referinţă. Documentele şi informa-
ţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum şi 
proiectul de hotărâre supus dezba-
terii şi aprobării A.G.E.A. sunt 
disponibile la sediul ROMAERO 
S.A., la Secretariatul A.G.A., înce-
pând cu data de 25.03.2020, 
precum şi pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: de a intro-
duce până la data de 09.04.2020 
puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale extraordinare a acţiona-
rilor, cu condiţia ca fiecare punct să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta  până  la  data  de 
09.04.2020 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale extraordi-
nare. Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punc-
tele de pe ordinea de zi a adunării 
generale. Societatea are obligaţia de 
a răspunde la întrebările adresate 
de acţionari, sub condiţia respec-
tării art. 198 din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevă-
zute anterior pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice).  Acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la 
data de referință pot exercita 
dreptul de vot direct, prin repre-
zentant sau prin corespondență. 
Formularul de vot prin corespon-
dență atât în limba română, cat şi 
în limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul societăţii 

precum şi pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com, înce-
pând cu data de 25.03.2020. 
Formularul de vot prin corespon-
dență, completat de către acţionar 
şi însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană 
fizică, respectiv Certificat de înre-
gistrare eliberat de ORC împreună 
cu copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al 
acestora, în cazul persoanelor juri-
dice, sunt expediate sau se depun la 
sediul Societăţii cu cel puţin o oră 
înainte de adunare (27/28.04.2020 
ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe 
plic în clar şi cu majuscule “VOT 
PRIN CORESPONDENŢĂ 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ EXTRAORDINARĂ A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N 
27/28.04.2020”. Buletinele de vot 
prin corespondenţă care nu sunt 
primite în forma şi în termenul 
stipulat în prezentul convocator nu 
vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului de prezenţă şi 
vot precum şi la numărătoarea 
voturilor în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 
alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţi-
onarii pot fi reprezentaţi de alţi 
acţionari, în baza unei Împuterni-
ciri speciale (Procuri speciale), 
înscris sub semnatură privată, pusă 
la dispoziţie de către Consiliul de 
Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri 
generale). Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în 
limba română, cât şi în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţio-
narilor atât la sediul societăţii cât şi 
pe pagina de Internet a societăţii 
www.romaero.com şi pot fi consul-
ta te  începând cu  data  de 
25.03.2020. Împuternicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se 
poate expedia, în original, la socie-
tate cu cel puţin o oră înainte de 
adunare 27/28.04.2020 ora 13.00). 
În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expe-
diază prin poştă trebuie facută pe 
plic menţiunea scrisă în clar şi cu 
m a j u s c u l e  “ P E N T R U 
A D U N A R E A  G E N E R A L Ă 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIO-
NARILOR DIN 27/28.04.2020. 
Procurile speciale care nu sunt 
primite în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi 
acceptate de către Societate. 
Formularele de vot prin corespon-
denţă sau împuternicirile speciale 
pot fi transmise şi prin email cu 
semnatură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura elec-
tronică până cel târziu cu o oră 
înainte de adunare (27/28.04.2020 
ora 13.00), la adresa office@

romaero.com, menţionând la 
subiect: “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE 27/28.04.2020”.
Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se 
poate face şi în baza unei Împu-
terniciri generale (Procuri gene-
rale) valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăşi 3 ani, permițând 
reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunării generale a 
acţionarilor societăţii cu condiţia 
ca împuternicirea generală să fie 
acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui Intermediar 
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la 
art. 202 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 şi se depun/expediază la 
societate cu cel puţin o oră înainte 
de adunare (27/28.04.2020 ora 
13.00), în copie, cuprinzând 
menţiunea conformităţii cu origi-
nalul, sub semnătura reprezentan-
tului. Copiile certificate ale 
Împuternicirilor generale (Procu-
rilor generale) sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune 
despre acestea în procesul verbal 
al adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor, pe baza 
unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o 
persoană care se află într-o situaţie 
de conflict de interese, în confor-
mitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 
(15) din Legea nr. 24/2017, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. În cazul neîntrunirii condiţi-
i lor  de  cvorum/val id i ta te 
prevăzute de Actul Constitutiv al 
societăţii pentru prima convocare, 
A.G.E.A. se reprogramează 
pentru data de 28.04.2020, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu 
aceeaşi ordine de zi şi dată de refe-
rinţă. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 021/599.41.04, 
e-mail: office@romaero.com.  
Preşedintele C.A. Viorel Dan 
Dobra.

LICITATII
l U.A.T. Comuna Probota, 
comuna Probota, județul Iaşi, CUI 
4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.
com. Închiriere prin licitație 
publică teren intravilan domeniul 
privat, cu destinația construcție 
locuință: 1. suprafața de 1000mp, 
situat în T 24, P 320/1; 2. suprafața 
de 1000mp, situat în T129, P 
1421/1/4; 3. suprafața de 1000mp, 

situat în T153, A 1782/1/1;4. supra-
fața de 1000mp, situat în T154, P 
1784/1/22; 5. suprafața de 1000mp, 
situat în T 233, P 1763/3; 6. supra-
fața de 1000mp, situat în T 155, P 
1792/6/16/1; 7. suprafața de 
1000mp, situat în T 126, CC 
1337/3/2; 8. suprafața de 1000mp, 
situat în T 126, CC 1337/3/1; 9. 
suprafața de 1000mp, situat în T 
155, P 1792/6/13/1; 10. suprafața de 
1000mp, situat în T 155, P 
1792/6/26; 11. suprafața de 
1000mp, situat în  T 158/1, P 
1659/1/11; 12. suprafața de 
1000mp, situat în  T 155, P 
1792/6/51; 13. suprafața de 
1000mp, situat în  T 154, P 
1784/1/13; 14. suprafața de 
1000mp, situat în  T 155, P 
1792/6/9/1; 15. suprafața de 
1000mp, situat în T 155, P 
1792/6/13. Închirierea se face 
conform art. 333, art. 335 din OG. 
57/2019, şi conform Hotărârilor 
Consiliului Local nr. 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42 din  27.02.2020. Documentaţia 
de atribuire se ridică de la compar-
timentul achiziții publice, Primăria 
Probota (program luni- vineri, 
08.00-16.00). Caietul de sarcini- 50 
lei, se achită cu numerar la caserie. 
Număr de exemplare oferte: 1 
original  şi 1 copie. Dată şi loc 
şedinţă publică deschidere oferte: 
16.04.2020, ora 12,00, Primăria 
Probota.

l Comuna Sviniţa cu sediul în 
localitatea Sviniţa, strada Pavel 
Petrovici, nr.26, judeţul Mehedinţi, 
CUI: 4550996, telefon şi fax: 
0252368407, organizează licitaţia 
publică pentru: -Lemn de diferite 
specii pe picior în volum brut 
898mc şi volum net 874mc. -Prese-
lecţia agenţilor economici va avea 
loc la sediul Primăriei din comuna 
Sviniţa în data de 24.04.2020 la ora 
11.00. -Licitaţia va avea loc în data 
de 30.04.2020 la sediul Primăriei 

din comuna Sviniţa la ora 11, 
oferta fiind făcută prin licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei din comuna 
Sviniţa, strada Pavel Petrovici, 
nr.26, judeţul Mehedinţi între orele 
8.00-16.00, la telefon 0252368407 
sa email primariasvinita@yahoo.
com.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă 
CPI pe numele Botezatu Maftei, 
născut la data de 15.06.1974, cu 
seria 042477202, eliberat la data de 
1 0 . 0 3 . 2 0 1 8 ,  v a l a b i l  p â n ă 
02.10.2022, în condiții necunoscute, 
eliberat de ARR Vrancea. Îl declar 
nul. 

l Pierdut ADR pe numele Bote-
zatu Maftei, născut la data de 
15.06.1974, în Năruja, valabil până 
la data de 20.10.2022, în condiții 
necunoscute, eliberat de ARR 
Vrancea. Îl declar nul. 

l Legimație de serviciu nr.1043, 
emisă de ANAF, DGRFP Cluj-Na-
poca, AJFP BN, pe numele Bizu 
Antinolia. O declar pierdută şi 
nulă.

l Safe Bussines Consulting SRL, 
CUI 16295110, anunta pierderea 
Certificatelor constatatoare ale 
punctelor de lucru din Mun. 
Craiova, str. Fratii Golesti, nr.101, 
bl.K22 parter, jud. Dolj si Mun. 
Craiova, Bvd. Carol I, Bloc 17D 
parter, jud.Dolj. Se declara nule.

l Societatea Eurocomunicatii 
S.R.L., cu sediul în Splaiul Inde-
pendenței nr.7, Bloc 101, Scara B, 
Et. 4, Ap. 30, Sector 5, Bucureşti, 
a v â n d  C U I  1 4 0 3 1 1 5 5  ş i 
J40/6566/2001, declară pierdute 
următoarele documente: Certifi-
catul de înregistrare şi Certificatul 
constatator de autorizare.

Academia de Științe Medicale, Filiala Cluj, 
aduce un ultim și pios omagiu

celui care a fost
Președintele Academiei de Științe Medicale

din România, domnul
Acad. Prof. Univ. Dr. MIRCEA IFRIM,
personalitate de excepție a medicineipersonalitate de excepție a medicinei

românești.
Eternă prețuire!

DECESE


