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OFERTE SERVICIU
l Firmă partener Amazon
angajăm șofer cat.B pt.curierat
Anglia și Scoția. Plecare
imediată. Relații la telefon:
0739.615.651.
l SOC.LA VITESSE TRANS
SPEDITION SRL PITESTI ARGES ANGAJEAZA conducator auto / sofer camion de mare
tonaj . Tel. 0723 353 671 , maill
alcris1967@gmail.com.

Centrul Regional de Formare
Profesională a Adulţilor Călărași,
cu sediul în localitatea Călărași,
str.Sloboziei, nr.4bis, judeţul
Călărași, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de consilier IA
-pentru activitatea de formare
profesională. Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele: -pregătire de specialitate
-studii superioare de lungă
durată; -cunoștinţe de operare
Pachet Office; -vechime în specialitate: -minim 5 ani. Programul
concursului: -21.05.2019- ora
10.00- proba scrisă; -22.05.2019ora 10.00- interviul. Candidaţii
vor depune dosarele de înscriere
la concurs în termen de 10 zile de
la publicarea în Monitorul
Oficial, la sediul instituţiei. Informaţii suplimentare, bibliografia și
tematica se pot obţine de la biroul
Resurse Umane- CRFPA Călărași. Alte informaţii:
0242.314.353.
l

CITAŢII
Se citează numitul Olaru
Gabriel cu domiciliul în Municipiul Botoșani, str. Dimitrie
Negreanu, nr. 3, sc. A, etaj 1, la
Judecătoria Botoșani pentru data
de 10.05.2019 în dosarul nr.
708/193/2019 - divorţ în contradictoriu cu Olaru Martha Tania.

l

l Pârâţii Mazilu Marin și Mazilu
Viorel cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat comuna Coţușca,
judeţul Botoșani, sunt citaţi la
Judecătoria Darabani, judeţul
B o t o ș a n i , î n d o s a r N r.
203/217/2015, la termen din
15.05.2019, orele 08:30, de către
reclamanta Standniciuc Margareta, dosar având ca obiect ieșire
din indiviziune.
l

Aioniţoaie Catinca face
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cunoscut lui Cimpoieșu Didina
că pe 7 mai 2019 la Tribunalul
B o t o ș a n i e s t e d o s a r u l n r.
7712/193/2015 - revendicare
teren.
Se citează Marcu Rodica,
Ghenciu Neculai și Pomparău
Margareta în dosar 15815/193/10
la Judecătoria Botoșani, la 13
mai 2019.

l

Se citează Simon Christine în
dosar 837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la data de 14 mai
2019.

9834/245/1982, avand obiect
“completare/lamurire dispozitiv”,
in contradictoriu cu petenta
Delescu Mariana.
l Se

citeaza la Judecatoria Arad,
in data de 13.05.2019 ora 8.30,
sala 215 in dosar 17654/55/2018
parata Agrijan Elena domiciliata
in Arad, str. Trenului nr. 127 in
proces de divort cu reclamantul
Agrijan Claudiu.

l

Numita Areta Marinescu este
citată la Judecătoria Târgu Jiu pe
data de luni, 13.05.2019, ora
09.00, camera 5, în calitate de
p â r â t , d o s a r u l c i v.
nr.14719/318/2018, în procesul de
divorț cu reclamantul Marinescu
Constantin.

l

Numitul Kuchta Anton, domiciliat in str. Iancu Bacalu, nr. 27,
mun. Iasi, jud. Iasi, este citat la
Judecatoria Iasi, in data de
09.05.2019, ora 13.00, completul
C02, Camera de Consiliu, in calitate de parat, in dosarul nr.
9834/245/1982, avand obiect
“completare/lamurire dispozitiv”,
in contradictoriu cu petenta
Delescu Mariana.

DIVERSE
l Boboc Pet SRL, cu sediul în
localitatea Timisoara, Bulevardul
Dambovita, nr. 86, ap. 11, jud.
Timis, anunţă intenţia de obtinere a autorizaţiei de mediu
pentru activitatea: cod CAEN
2222 (rev 2)- Fabricarea articolelor de ambalaj din material
plastic la punctul de lucru din
localitatea Timisoara, str. Sulina,
nr.7, jud. Timis.

l

l Numita Landcovschi Ecaterina,

domiciliata in str. Iancu Bacalu,
nr. 27, mun. Iasi, jud. Iasi, este
citata la Judecatoria Iasi, in data
de 09.05.2019, ora 13.00,
completul C02, Camera de
Consiliu, in calitate de parata, in
dosarul nr. 9834/245/1982, avand
obiect “completare/lamurire
dispozitiv”, in contradictoriu cu
petenta Delescu Mariana.
l Numita Popovici Geta, domiciliata in str. Iancu Bacalu, nr. 27,
mun. Iasi, jud. Iasi, este citata la
Judecatoria Iasi, in data de
09.05.2019, ora 13.00, completul
C02, Camera de Consiliu, in calitate de parata, in dosarul nr.
9834/245/1982, avand obiect
“completare/lamurire dispozitiv”,
in contradictoriu cu petenta
Delescu Mariana.

Numitul Kuchta I. Iosif, domiciliat in str. Gospodari, nr. 8,
mun. Iasi, jud. Iasi, este citat la
Judecatoria Iasi, in data de
09.05.2019, ora 13.00, completul
C02, Camera de Consiliu, in calitate de parat, in dosarul nr.
l

Bucur SA informează investitorii că Raportul anual aferent
exercițiului financiar 2018,
întocmit în conformitate cu
prevederile Legii nr.24/2017 și ale
Regulamentului ASF nr.5/2018,
este disponibil și poate fi vizualizat de persoanele interesate,
începând cu data de 25.04.2019,
prin Autoritatea de Supraveghere
Financiară, website-ul: http://
www.bvb.ro la simbolul BUCV,
cât și pe website-ul: http://
bucurcom.ro, secțiunea „Actionariat -Documente”. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul societăţii, tel.021.323.67.30,
fax: 021.323.67.36, e-mail office@
bucurcom.ro.

l

l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
5852/105/2018, Tribunal Prahova,
conform sentintei nr. 417 din
12.04.2019 privind pe SC Fulya
Tekstil SRL, cu termenele: depunere declarații creanță in vederea
intocmirii tabelului suplimentar
13.05.2019, întocmirea tabelului
suplimentar al creanțelor
28.05.2019, întocmirea tabelului
definitiv consolidat 14.06.2019.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr. 326/246/2019, petenţii
Deleamarian Mihai și Delamarian Florica au solicitat înscrisrea
dreptului de proprietate pe titlul
de uzucapiune , asupra cotei de

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

1/6 din imobilul situat în loc.
Arăneag, nr. 290, com.Târnova,
jud.Arad , în suprafaţă de de
2877 mp.,evidenţiat sub B1 din
Cf nr. 300584 Târnova (CF vechi
nr. 115 Arăneag), cu nr. top.
217-218, asupra căreia este
înscrisă ca proprietar tabular
numita Pasc Ioana.
Petenţii susţin că folosesc acest
imobil din 1900 și până în prezent
. În urma acesteia sunt somaţi , în
baza art. 130 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, toţi cei interesaţi
D E Î N D ATĂ s ă î n a i n t e z e
opoziţie la Judecătoria Ineu,
deoarece în caz contrar, în termen
de o lună de la această ultimă
publicare se va proceda la soluţionarea cererii.
Somaţie. Judecătoria Ineu.
Dos.nr.760/246/2019..Petenta
Bistrian Doina Iuliana solicită
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune,prin
joncţiunea posesiei, asupra cotei
de 8/12 parte din imobilul identificat în c.f. 300066 Craiva
(provenit din c.f. 69 Chișlaca) A1
nr.top. 131.132 intravilan în supr.
de 1.216 mp. A1.1 nr. top.
131.132 casa nr. 302 Chișlaca
asupra căruia figurează ca
proprietari Cizmaș Elisabeta
căsăt. Serac care a decedat în
data de 13.06.1949 și Cizmaș
Nicolae decedat la 01.10.1962.
Petenta susţine că folosește acest
imobil de peste 50 de ani de la
moartea proprietarilor în mod
continuu, pașnic, public și sub
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de
îndată opoziţie la Judecătoria
Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l

l Prin cererea inregistrata sub
dosar nr. 771/246/2019, petenta
Valea Ioana, solicita înscrierea
dreptului de proprietate prin
uzucapiune , asupra imobilului
situat în extravilanul localitatii
Archis, sat Nermis , jud.Arad , în
suprafaţă de de 5963 mp.,inscris
in Cf nr.47 Nermis nr. top. 554
arabil ,imobil asupra căreia figureaza ca proprietar tabular intabulat sub nr.19,11 Batran Melenti
min in cota de ½ parti..
În
urma acesteia sunt somaţi , în
baza art. 130 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, toţi cei interesaţi
D E Î N D ATĂ s ă î n a i n t e z e
opoziţie la Judecătoria Ineu,

GATA!
Simplu, nu?

deoarece în caz contrar, în termen
de o lună de la această ultimă
publicare se va proceda la soluţionarea cererii.

SELECŢIE PROIECTE
Anunţ de Participare(1)
Programul National– Fondul
pentru Azil, Migraţie și Integrare,
Ref: FAMI/19.01. Inspectoratul
General pentru Imigrări desfășoară o procedură de evaluare și
selecţie a proiectelor de grant,
vizând implementarea acţiunilor
“Acordarea de asistență juridică
solicitanților de azil”, „Acordarea
de asistență socială/materială
solicitanților de azil”, „Acordarea
de asistență medicală și psihologică solicitanților de azil” și
“Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a
străinilor cu ședere legală în
România”, din cadrul Programului Naţional– Fondul pentru
Azil, Migraţie și Integrare. Data
limită pentru depunerea propunerilor este: 27.05.2019, ora 09:00.
Perioada de selectie si evaluare a
proiectelor este: 27.05.2019, ora
10:00– 09.07.2019. Instrucţiunile
pentru solicitanţi în forma
completă se găsesc pentru consultare la Inspectoratul General
pentru Imigrări, str. Lt. col.
Constantin Marinescu nr.15A,
sector 5, București și pe pagina
de Internet, www.igi.mai.gov.ro.
Pentru informaţii detaliate și
clarificări puteţi să ne contactaţi
la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail:
sip.igi@mai.gov.ro. Procedura de
evaluare și selecţie a proiectelor
de grant se desfășoară pe baza
prevederilor Ordinului MAI nr.
75 din 9 iulie 2015 privind evaluarea și selecţia proiectelor de
grant în cadrul Programului
naţional al României de sprijin
din Fondul pentru azil, migraţie
și integrare pentru perioada
2014-2020. (1)Anunţ publicat în
Monitorul Oficial al României
nr.63 din 24.04.2019, Partea a
VI-a.

l

LICITAŢII
Ambasada Italiei la București
Strada Henri Coandă nr. 9 Sector
1 București anunţ licitaţie
10/04/2019 pentru vânzarea a
cinci imobile aflate în proprietatea Statului Italian situate în
România Târgoviște: Calea
Domnească 165. Galaţi: Str. Gării
38. Brăila: Str. R.S. Campiniu 35.
Constanţa: Bd. Mamaia 42.

l
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Bucuresti: Str. Luigi Cazavillan
26-28 Sector 1. Pentru vizionarea
completa a anunţului licitaţiei se
face referire la site internet: www.
ambbucarest.esteri.it.
l Penitenciarul Timișoara, cu
sediul în localitatea Timișoara,
str. Popa Șapcă, nr.7, jud. Timiș,
organizează în data de
23.05.2019, licitaţie publică
pentru încheierea unui contract
privind implementarea unui
sistem de telefonie în scopul exercitării dreptului deţinuţilor la
convorbiri telefonice, în condiţiile
stabilite de Decizia nr. 463/2017
completată și modificată prin
Deciziile nr. 383/2018 și 593/2018
ale directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Taxa de participare la
licitație este de 500 de lei. Documentația de atribuire și caietul de
sarcini pot fi obţinute de pe
adresa: http://anp.gov.ro/penitenciarul-timisoara/informatii-de-interes-public/achizitii-publice/ sau
contra cost, pentru suma de 30
lei, direct de la sediul Penitenciarului Timișoara, în baza unei
solicitări scrise. Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la
telefon nr. 0256/200030 int. 182.
Persoana de contact : Marcel
STAN – compartiment Achiziții.

Instirig SA, cod de identificare
fiscală 16652183 cu sediul social
in Brasov, str. Carierei, nr. 127,
jud. Brasov, număr de ordine în
registrul comerţului
J08/1771/2004 prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL,
anunta vanzare directa in temeiul
prevederilor art. 118 din Legea
85/2014 a: teren in suprafata de
1.890 mp situat in Brasov, str.
Carierei, nr.127, jud. Brasov nr.
cadastral 153649 si hala cuptor
tunel nr. 1 situat in Brasov, str.
Carierei, nr.127, jud. Brasov, nr.
cadastral 153649-C1 insrise in
cartea funciara a jud. Brasov
nr.40759 grevat de urmatoarele
sarcini: ipoteca de rang I in
favoarea Unicredit Bank SA si
ipoteca de rang II in favoarea
AJFP Brasov (conform extras de
carte funicara pentru informare
emis de OCPI Brasov
nr.96616/18.07.2018), teren in
suprafata de 1.318 mp situat in
Brasov, str. Carierei, nr.127, jud.
Brasov nr. cadastral 154069 si
hala cuptor tunel nr. 2 situat in
Brasov, str. Carierei, nr.127, jud.
Brasov, nr. cadastral 154069-C1

l

insrise in cartea funciara a jud.
Brasov nr.40759 A+1 grevat de
urmatoarele sarcini: ipoteca de
rang I in favoarea Unicredit
Bank SA si ipoteca de rang II in
favoarea AJFP Brasov (conform
extras de carte funicara pentru
informare emis de OCPI Brasov
nr.105590/06.08.2018), teren in
suprafata de 239 mp situat in
Brasov, str. Carierei, nr.127, jud.
Brasov, nr. cadastral 143047 si
vestiare situat in Brasov, str. Carierei, nr.127, jud. Brasov, nr.
cadastral 143047-C1 insrise in
cartea funciara a jud. Brasov
nr.32408A+29 grevat de urmatoarele sarcini: ipoteca de rang I in
favoarea AJFP Brasov (conform
extras de carte funicara pentru
informare emis de OCPI Brasov
nr.96601/18.07.2018) pornind de
la valoarea de evaluare de
2.891.150 lei ( conform prevederilor art. 292 alin. 2 lit f) din
Legea nr.227/2015 vanzarea este
scutita de TVA) taxa de participare la vanzare este de 1.000,00
lei + TVA și include obţinerea
caietului de sarcini si teren in
suprafata de 125 mp situat in
Brasov, str. Carierei, nr.127, jud.
Brasov, nr. cadastral 145665 si
(platforma betonata) nr. cadastral
145665-C1 insrise in cartea
funciara a jud. Brasov
nr.32408A+67 pornind de la
valoarea ofertata de 18.000 euro
fara TVA (la cursul de schimb
din ziua vanzarii). Conform
extrasului de carte funicara
pentru informare emise de OCPI
Brasov nr.95916/17.07.2018 bunul
imobil figureaza in evidente
grevat de urmatoarele sarcini:
ipoteca de rang I in favoarea
AJFP Brasov, taxa de participare
la vanzare este de 500,00 lei +
TVA și include obţinerea caietului de sarcini, vanzare aprobata
de Adunarea creditorilor din data
de 12.04.2019. Dacă se oferă
preţul de pornire al vanzarii,
președintele comisiei de vanzare
va crește preţul cu un pas minim
de 1% din preţul de pornire până
când unul dintre ofertanti oferă
preţul majorat și niciun alt ofertant nu oferă un preţ mai mare.
Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la
sediul administratorului judiciar
și vor depune oferta impreuna cu
taxa de garanţie de 10% din
valoarea de pornire stabilită
pentru bunurile scoase la vânzare
pana la data de 04.06.2019. Negocierea si incheierea actului de

adjudecare se va face la data de
05.06.2019 ora 11/00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax:
0244 519800.
l Anunt licitatie publica. 1.

Informatii privind concedentul:
Unitatea Administrativ Teritoriala TRAIAN, judetul Ialomita
cu sediul in comuna Traian,
judetul Ialomita, str. Unirii,
nr.589, CUI 15552755, Cod
postal 927147, tel/fax
0243/244020, e-mail primariacomuneitraian@yahoo.com ,2.
Informatii privind obiectul
concesiunii, in special descrierea
si identificarea bunului ce
urmeaza sa fie concesionat:
obiectul concesiunii il constituie
un teren in suprafata de 1.000
mp, situat in strada Morii
nr.445B ,apartinand domeniului
privat al comunei Traian, identificat cu numar cadastral 21302,
inscris in Cartea funciara
nr.21302, avand categoria de
folosinta curti constructii. 3.
Informatii privind documentatia
de atribuire: Documentatia de
atribuire a fost aprobata prin
HCL nr.30 din 24.04.2019 si se
gaseste la sediul primariei
Traian. 3.1. Modalitatea sau
modalitatile prin care persoanele
interesate pot intra in posesia
unui exemplar al documentatiei
de atribuire: persoanele fizice/
juridice interesate pot intra in
posesia unui exemplar din documentatia de atribuire, de luni
pana vineri, intre orele 8.0015.00, la sediul Primariei
comunei Traian din str. Unirii
nr.589, sau de pe site-ul www.
primariatraian.ro. 3.2. denumirea si adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obtine un exemplar din documentatia de atribuire : Compartiment ,,Contabilitate, impozite si
taxe locale si achizitii publice”.
3.3. Costul si conditiile de plata
pentru obtinerea acestui exemplar: pretul documentatiei de
atribuire este de 10 lei pe suport
de hartie si se poate achita la
casieria Primariei comunei
Traian. 3.4. Data-limita pentru
solicitarea clarificarilor: clarificari suplimentare se pot solicita
pana la 07.05.2019. 4, Informatii
privind ofertele: Perioada de
valabilitate a ofertei este de 90 de
zile, calculata de la data deschi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
derii ofertelor. Garantia de participare este in cuantum de 72 lei
si se plateste la casieria institutiei
sau cu ordin de plata in contul
RO89TREZ39121A300530XXXX, deschis la Trezor e r i a S l o b o z i a . Ta x a d e
participare este in cuantum de 7
lei si se achita la casieria institutiei. 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 10 mai 2019,
orele 10:30. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele
se depun la sediul Primariei
comunei Traian, str. Unirii,
nr.589, comuna Traian, judetul
Ialomita. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa
fiecare oferta: Fiecare participant
poate depune doar o oferta.
Oferta va fi depusa in 2 exemplare . Fiecare exemplar al
ofertei trebuie semnat de catre
ofertant. 5. Data si locul la care
se va desfasura sedinta publica
de deschidere a ofertelor: 10 mai
2019, orele 12:00, la sediul
Primariei comunei Traian, str.
Unirii, nr.589, comuna Traian,
judetul Ialomita. 6. Denumirea,
adresa, numarul de telefon, tel.
fax si/sau adresa de e-mail ale
instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
Solutionarea litigiilor aparute in
legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si
incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind
acordarea de despagubiri se
realizeaza potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, in termen de 30 de
zile, la Tribunalul Ialomita, Bld
Cosminului, municipiul Slobozia.
7. Data transmiterii anuntului de
licitatie catre institutiile abilitate,
in vederea publicarii. 25.04.2019

ADUNĂRI GENERALE
l Supliment la Convocatorul
Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor Pajura SA. Administratorul unic al Pajura SA, o
societate pe acțiuni organizată și
funcționând în conformitate cu
legile din România, având sediul
social în București, Sectorul 1,
strada Izbiceni, nr.117-119, înregistrată la Registrul Comerțului
de pe lângă Tribunalul București
sub nr.J40/616/1991, având cod
unic de înregistrare 3022933,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
J40/616/1991 („Societatea” sau
„Pajura”), în temeiul art.117
indice 1 din Legea societăților
nr.31/1990, coroborat cu articolul
11 din Actul Constitutiv al Societății și cu dispozițiile art.119 din
Legea nr.31/1990, La cererea
acționarului Unicomp, suplimentează ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor Pajura SA, publicată în
Monitorul Oficial al României
Partea a IV-a nr. 1571/09.04.2019,
convocată în data de 10.05.2019,
de la ora 11.00, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei
de 11.04.2019, stabilită ca dată
de referință („Dată de Referință”), care va avea loc la sediul
Societății. Ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare
a Acționarilor, astfel cum a fost
completată va fi următoarea:
1.Aprobarea fuziunii prin absorbtțe („Fuziunea”) dintre: a.
Pajura SA, în calitate de societate absorbantă, și b.Unicomp
SRL, în calitate de societate
absorbită, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile
din România, având sediul social
în București, Sectorul 1, strada
Izbiceni, nr.117-119, România,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribun a l u l B u c u r e ș t i s u b n r.
J40/5668/1991, cod unic de înregistrare 341032, Identificator
Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC. J40/5668/1991,
(„Unicomp”) în calitate de societate absorbită și, prin urmare,
aprobarea Proiectului de Fuziune
aprobat de către Registrul
Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin rezoluția
nr.4799 din data de 15.01.2019 în
soluționarea cererii nr.610500
înregistrată la data de 28.12.2018
și publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr.610
din 12.02.2019, astfel cum a fost
rectificat prin Actul rectificativ
publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, nr.1491
din 03.04.2019 („Proiectul de
Fuziune”). 2.Aprobarea, în
temeiul art.249 litera b) din
Legea Societăților, ca Fuziunea
să își producă efectele începând
cu data de 30.12.2018 („Data
Fuziunii”), astfel cum este
prevăzut în clauza 3.2.2. din
Proiectul de Fuziune. 3.Aprobarea, ca efect al Fuziunii, dar
fără a se limita la: -Dizolvarea,
fără a intra în lichidare, urmată
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Activitate. Suplimentarea obiectului secundar de activitate al
Societății cu următoarele coduri
CAEN: 1071 -Fabricarea pâinii;
fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1610
-Tăierea și rindeluirea lemnului;
1722 -Fabricarea produselor de
uz gospodăresc și sanitar, din
hârtie sau carton; 1723 -Fabricarea articolelor de papetărie;
1812 -Alte activităţi de tipărire
n.c.a.; 2344 -Fabricarea altor
produse tehnice din ceramică;
2599 -Fabricarea altor articole
din metal n.c.a.; 2620 -Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 2630
-Fabricarea echipamentelor de
comunicaţii; 2651 -Fabricarea de
instrumente și dispozitive pentru
măsură, verificare, control, navigaţie; 2711 -Fabricarea motoar e l o r, g e n e r a t o a r e l o r ș i
transformatoarelor electrice;
2740 -Fabricarea de echipamente
electrice de iluminat; 2751
-Fabricarea de aparate electrocasnice; 2790 -Fabricarea altor
echipamente electrice; 2812
-Fabricarea de motoare hidraulice; 2813 -Fabricarea de pompe
și compresoare; 2841 -Fabricarea
utilajelor și a mașinilor-unelte
pentru prelucrarea metalului;
2899 -Fabricarea altor mașini și
utilaje specifice n.c.a.; 3020
-Fabricarea materialului rulant;
3299 -Fabricarea altor produse
manufacturiere n.c.a.; 3313
-Repararea echipamentelor electronice și optice; 3314 -Repararea echipamentelor electrice;
3315 -Repararea și întreţinerea
navelor și bărcilor; 3600
-Captarea, tratarea și distribuţia
apei; 4643 -Comerţ cu ridicata al
aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
televizoarelor; 4647 -Comerţ cu
ridicata al mobilei, covoarelor și
a articolelor de iluminat; 4648
-Comerţ cu ridicata al ceasurilor
și bijuteriilor; 4649 -Comerţ cu
ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc; 4651 -Comerţ cu
ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului; 4669 -Comerţ cu ridicata
al altor mașini și echipamente;
4673 -Comerţ cu ridicata al
materialului lemnos și al materialelor de construcţii și echipamentelor sanitare; 4675 -Comerţ
cu ridicata al produselor
chimice; 4779 -Comerţ cu
amănuntul al bunurilor de ocazie
vândute prin magazine; 5010

- Tr a n s p o r t u r i m a r i t i m e ș i
costiere de pasageri; 5030 -Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare; 5811 -Activităţi
de editare a cărţilor; 5812 -Activităţi de editare de ghiduri,
compendii, liste de adrese și
similare; 5819 -Alte activităţi de
editare; 5821 -Activităţi de
editare a jocurilor de calculator;
5829 -Activităţi de editare a altor
produse software; 6201 -Activităţi de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat
client); 6202 -Activităţi de
consultanţă în tehnologia informaţiei; 6209 -Alte activităţi de
servicii privind tehnologia informaţiei; 6311 -Prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web și
activităţi conexe; 7420 -Activităţi
fotografice; 7430 -Activităţi de
traducere scrisă și orală (interpreţi); 7721 -Activităţi de închiriere și leasing cu bunuri
recreaţionale și echipament
sportiv; 7734 -Activităţi de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport pe apă;
7911 -Activităţi ale agenţiilor
turistice; 7912 -Activităţi ale
tur-operatorilor; 7990 -Alte
servicii de rezervare și asistenţă
turistică; 8211 -Activităţi combinate de secretariat; 8219 -Activităţi de fotocopiere, de pregătire a
documentelor și alte activităţi
specializate de secretariat; 9511
-Repararea calculatoarelor și a
echipamentelor periferice. Modificarea Art. 6 -Capital Social.
Capitalul social subscris și vărsat
al societății Pajura SA este de
9.428.689Lei. Capitalul social
este divizat în 94.286.897 acțiuni
nominative, cu o valoare nominală de 0,10Lei fiecare acțiune.
Acțiunile sunt în formă dematerializată. (...) Pentru evitarea
oricărei interpretări contrare,
restul prevederilor din cadrul
Actului Constutitiv al Societății
rămân neschimbate. 6.Aprobarea, ca urmare a Fuziunii, a
actualizării Registrului acționarilor Societății. 7.Încheierea unui
act adițional la Contractul
pentru facilitate de credit nr.199
din data de 29.08.2008 încheiat
cu instituția de credit BRD
-Groupe Société Générale SA
(„Banca”), prin care Societatea
se obligă să preia obligațiile nefinanciare prevăzute în cadrul
capitolului V din „Termenii și
Condițiile Generale ale Facilității de Credit” și de asemenea
constituirea în favoarea Băncii a
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de radierea din Registrul Comerțului a Unicomp, și transmiterea
universală a patrimoniului
Unicomp către Pajura, în
schimbul atribuirii către acționarii Unicomp de acțiuni nou
emise de Societate, în condițiile
prezentate în Proiectul de
Fuziune; -Continuarea existenței
de către Pajura în forma juridică
actuală și desfășurarea în continuare a activității sale și a activității Unicomp; -Să aprobe, ca
efect al Fuziunii, preluarea integrală activelor și pasivelor
Unicomp de către Societate,
astfel cum rezultă din Proiectul
de Fuziune; -Majorarea capitalului social al Pajura ca efect al
Fuziunii, potrivit Proiectului de
Fuziune, respectiv la valoarea de
9.428.690Lei; 4.Schimbarea
denumirii Societății în Unicomp
SA și modificarea în consecință a
actului constitutiv al Societății
astfel încât să ref lecte noua
denumire. 5.Aprobarea, ca
urmare a Fuziunii, a actualizării
actului constitutiv al Societății
astfel încât să reflecte modificările instituite prin Fuziune, în
sensul de mai jos: Modificarea
Art.1 „Denumirea societății este
Unicomp SA. În toate actele,
facturile, anunțurile, publicațiile
etc., emanând de la societate,
denumirea societății va fi urmată
de cuvintele „Societate pe
Acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de
capitalul social, numărul de
înmatriculare la Registrul
Comerțului, codul fiscal și sediul
social. Societatea comercială
Unicomp SA (fosta Pajura SA) a
fost înființată prin HG nr.1353
din 27.12.1990 și este înmatriculată în Registrul Comerțului sub
nr.J/40/616 din 19 februarie
1991, CUI: RO3022933 din 04
februarie 1993”. Modificarea
art.2 -Forma juridică a societății
„Societatea comercială Unicomp
SA este persoană juridică
română, având formă juridică de
societate pe acțiuni (...)”. Suplimentarea Art.3 -Sediul Societății. Suplimentarea punctelor de
lucru cu următoarele: 8.Loc.
Eforie Nord, oraș Eforie, strada
Tudor Vladimirescu, vila 4, județ
Constanţa -CAEN 5520; 9.
Comuna Balotești, Tarla 126,
Parcela A510/28-32, Lot 1,
DN1-KM 19, județ Ilfov -CAEN
5224, 5210; 10.Loc.Buftea, oraș
Buftea, strada Industriei, nr.1,
județ Ilfov -CAEN 5224, 5210.
Suplimentarea Art.5 -Obiect de

III

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

➤ plătește cu cardul

unui drept de debitare automată
a conturilor Pajura pentru
acoperirea ratelor restante. În
acest sens, Societatea mandatează administratorul unic să
semneze numele și pe seama
Societății contractul, precum și
orice alte documente necesare.
8.Aprobarea constituirii unui
drept de ipotecă mobiliară în
favoarea BRD -Groupe Société
Générale SA asupra conturilor
Societății, prin încheierea unui
Contract de garanție reală mobiliară pentru garantarea contractului pentru facilitate de credit
menționat la punctul 7 de mai
sus. În acest sens, Societatea
mandatează administratorul
unic să semneze numele și pe
seama Societății contractul,
precum și orice alte documente
necesare. 9.Aprobarea împuternicirii Reff &Asociatii SCA, o
societate civilă română de
avocați, având sediul în București, blvd.Nicolae Titulescu,
n r. 4 - 8 , c l ă d i r e a „ A m e r i c a
House”, aripa de este, etaj 3,
sector 1, România, înființată
conform Deciziei Baroului
nr.1110/13.03.2006, reprezentată
prin oricare dintre avocații săi,
să reprezinte Societatea în toate
procedurile legate de aprobarea
Fuziunii de către Tribunalul
București și înregistrarea valabilă a Fuziunii la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte
instituții și autorități, incluzând
fără a se limita la: -semnarea, în
numele, a tuturor documentelor
necesare în scopul îndeplinirii
mandatului, incluzând orice
hotărâre/decizie a Societății,
precum și actul constitutiv actualizat al Societății și să rectifice
orice potențiale erori materiale
apărute în documentele privind
Fuziunea; -depunerea, în numele
Societății, la autoritățile competente, a oricăror documente
necesare, precum și achitarea
taxelor corespunzătoare; -reprezentarea Societății în fața Tribunalului București, a Oficiului
Registrului Comerțului, a
persoanei desemnate, a directorului instituției, precum și în fața
oricărei alte autorități, în toate
procedurile legale, administrative sau de orice altă natură
având legătură cu mandatul
acordat. Reff &Asociatii SCA va
fi împuternicită să delege puterile conferite prin hotărâre, în
măsura în care apare ca necesar
în scopul realizării Fuziunii. 10.

GATA!
Simplu, nu?

Să aprobe mandatarea administratorului unic al Societății, cu
drept de subdelegare, pentru a
lua toate măsurile și a efectua
toate operațiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau
juridic, considerate necesare sau
adecvate de acesta pentru a
implementa decizia de aprobare
a Fuziunii și să semneze, în
numele și pe seama Societății
orice alte documente necesare
pentru implementarea Fuziunii.
11.Să aprobe modificarea Actului
Constitutiv al Pajura prin includerea la art.13 a următoarei atribuții suplimentare: „-încheie, în
condițiile legii, orice contracte și
semnează orice documente necesare pentru organizarea sediilor
secundare; -implementează strategia societății cu privire la asigurarea respectării procedurilor și
proceselor specifice pentru procesarea datelor cu caracter
personal de către societate”. În
cazul în care la prima convocare
nu se realizează cvorumul legal și
statutar de prezență, Adunarea
Generală va avea loc în data de
11.06.2019, ora 10.00, la adresa
menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu
aceeași dată de referință.
24.04.2019. Administrator unic,
dl.Victor-Ioan Ciuciu.

PIERDERI
l Jujescu Demetru Adrian
PFA, cu sediul în Oraș Chitila,
Str.Ion Creangă, nr.76, Judeţ
Ilfov, Registrul Comerțului
F23/176/17.06.2008,
CUI:24062795 din 17.06.2008,
anunţă pierderea certificatelor
constatatoare emise pentru
sediul social și pentru terţi. Le
declarăm nule.

l Pierdut Certificat Constatator

n r. 1 0 0 1 / 2 0 . 0 1 . 2 0 1 1 , s i c u
nr.5261/11.02.2009 pentru Simo
Mihaly I.F. CUI 20749479,
F19/1568/31.10.2003. Declar nul.
l Pierdut Certificat Constatator

nr.9035/30.04.2015 pentru Mako
D. Levente I.I. CUI 28641919,
F19/502/2011. Declar nul.
l Pierdut Certificat de Inregis-

trare seria B nr. 2873271, Certific a t e c o n s t a t a t o a r e n r.
7633/28.02.2014 (pentru sediu si
punctul de lucru) apartinand SC
MAJESTIC DEPOFARM SRL.
Le declar nule.

