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OFERTE SERVICIU
l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului, cu 
sediul în Galați, strada Brăilei, nr.138 
B, Județul Galați, anunță amânarea 
c o n c u r s u l u i  c o n f o r m 
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea 
postului contractual vacant de șofer 
organizat inițial: Proba scrisă în data 
de 07.04.2020, ora 9.00; Proba 
interviu în data de 09.04.2020, ora 
10.00, astfel: La o dată care se va 
comunica ulterior. Prin acest anunţ 
venim în completarea celui publicat 
în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
numărul 254/13.03.2020, pagina 3, 
cod 247071.

l Primӑria Orașului Videle organi-
zeazӑ, la sediul sӑu din str. Repu-
blicii, nr. 2, în data de 29.04.2020, ora 
10.00 -proba scrisӑ, respectiv 
05.05.2020, ora 14.00 -interviul, 
concurs pentru ocuparea postului 
vacant de asistent medical comunitar 
debutant din cadrul Compartimen-
tului Asistenţă Medicală Comunitară 
al Direcţiei Asistenţă Socială din 
cadrul Primăriei Orașului Videle. 
Condiţiile necesare ocupӑrii unui 
post de naturӑ contractualӑ vacant 
sau temporar vacant sunt prevӑzute 
la art. 3 din HGR 286/2011, cu modi-
ficӑrile și completӑrile ulterioare. 
Condiţiile specifice de înscriere și 
participare la concurs pentru 
ocuparea postului vacant mai sus 
menţionat sunt urmӑtoarele: -absol-
virea liceului sanitar, studii postli-
ceale sanitare sau învățământ 
universitar în specializarea asistență 
medicală; -certificat de membru 
eliberat și vizat anual de OAMG-
MAMR; -autorizaţia de liberӑ prac-
ticӑ medicalӑ vizatӑ pentru anul în 
curs; -asigurare pentru răspundere 
civilă în domeniul medical; -posesor 
a unui document care atestă cunoș-
tințe de operare pe calculator: nivel 
minim. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secretari-
atul comisiei de concurs -Direcţia 
Resurse Umane, Salarizare, Infor-
maticӑ, Autorizӑri Taximetrie și 
Comerţ, Problemele Romilor și Parc 
Auto din cadrul Primӑriei Orașului 
Videle, în termen de 10 zile lucrӑ-
toare de la data afișӑrii anunţului și 
vor conţine, în mod obligatoriu, 
documentele prevӑzute la art. 6, alin. 
(1) din Regulamentul cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzӑtor 
funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plӑtit din fonduri publice, 
aprobat de Hotӑrârea Guvernului nr. 
286/2011, cu modificӑrile și comple-
tӑrile ulterioare. Coordonate de 
contact pentru primirea dosarelor de 

concurs: sediul Primӑriei Orașului 
Videle, str. Republicii, nr. 2, oraș 
Videle, judeţul Teleorman, telefon: 
0247/453017, interior 106, fax: 
0247/453015, e-mail: primariavi-
dele@yahoo.com, persoana de 
contact: Vochin Nicoleta -inspector. 
Informații suplimentare referitoare 
la organizarea și desfășurarea 
concursului se afișează la sediul și pe 
pagina de internet a instituţiei -www.
primariavidele.ro.

l Direcția de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5 cu sediul în 
București, Str. Mihail Sebastian 
nr.23, bl. S13, Sector 5, organizează 
concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 286/2011 cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Serviciul Prelucrarea Automată 
a Datelor- Direcţia de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5:-1 post- 
programator ajutor- studii medii 
liceale, absolvite cu diplomă de baca-
laureat, vechime  în specialitatea 
studiilor- minim 6 luni; cerinţe 
minime de operare calculator- nivel 
mediu. -1 post- inspector de speciali-
tate- studii  universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, vechime în specialitatea 
studiilor: minim 6 luni; cerinţe 
minime de operare calculator- nivel 
avansat. Condiţiile de participare, 
conţinutul dosarului de înscriere și 
condițiile de desfășurare a concur-
sului, bibliografia de concurs, sunt 
afișate pe site-ul și la sediul institu-
ției. Concursul se va desfășura la 
sediul Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5, str. Mihail 
Sebastian nr. 23, bl S13, Sector 5. 
-depunerea dosarelor se face în peri-
oada 06.04.2020– 21.04.2020 ora 15 
la sediul Direcției de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5, Str. 
Mihail Sebastian nr.23, bl S13, Sector 
5, Compartimentul Resurse Umane 
și SSM; -proba scrisă se va desfășura 
în data de  04.05.2020 ora 10.00 la 
sediul Direcției de Impozite și Taxe 
Locale a Sectorului 5, Str. Mihail 
Sebastian nr.23, bl. S13, Sector 5, iar 
data interviului va fi comunicată 
ulterior. Informaţii suplimentare la 
tel. 0724500063 -Compartimentul 
Resurse Umane și SSM- inspector 
superior Samoila Cristina.

CITATII
l Ekmel Okay, cu reședința în 
Gozenc sk 11/8 Erenkoy, Istambul, 
Republica Turcia, în calitate de 
pârât, este cheamat la termenul de 
judecată din data de 03.06.2020, la 
Tribunalul Galați, în dosarul nr. 
1742/121/2018, Secția a II-a Civilă– 
C2, având ca obiect excludere 
asociat, ora 8:00, în contradictoriu cu 
societatea Unicom Oil Terminal 

S.R.L., societate română cu sediul 
social în Oraș Galați, Str. Port 
Bazinul Nou, Dana 54, județul 
Galați, înregistrată la ONRC-ORC 
de pe lângă Tribunalul Galați cu nr. 
de ordine J17/980/1992, CIF RO 
1638660, prin Director General 
Viorel Scarlet, în calitate de recla-
mantă.

l Domnul Dan Constantin, cu 
ultimul domiciliu în sat Făcălătești, 
comuna Cocu, Jud. Argeș, este 
chemat la Tribunalul București, în 
ziua de 22.04.2020, ora 08:30, cam. 
201, complet apel 11, în data de 
22.04.2020, în calitate de intimat în 
Dosarul nr. 22759/302/2020, având 
ca obiect pretenţii, în proces cu 
Spitalul Universitar de Urgenţă 
București.

DIVERSE
l Inspectoratul Teritorial al Poliției 
de Frontieră Sighetu Marmației, cu 
sediul în Sighetu Marmației, strada 
Dragoș Vodă, Nr.38, face cunoscută 
transmiterea fără plată către alte 
instituții publice pentru următorul 
câine de serviciu: Rasa -Ciobănesc 
German, Intervenție-Patrulare, 
Numele -OBUKU, Nr.Matricol 
-941000012398352. Informații se pot 
obține la tel.0262.314.528, int.26008. 
Persoană de contact Orha Bogdan.

l Beleu Elena anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Spălătorie auto și împrej-
muire”, propus a se realiza în 
comuna Moșnița Nouă, sat. Urseni, 
CF nr. 412167, jud.Timiș. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Timiș, Bv.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara, și la 
adresa titularului Beleu Elena, Timi-
șoara, str.Calea Șagului, nr.1, jud.
Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.00 și vineri, între orele 8.00-
14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Timiș.

l  O.M.V Petrom S.A anunta 
publicul interesat asupra luarii de 
catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Braila a deciziei etapei de 
incadrare in procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul: “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 701 
Oprisenesti”, propus a fi amplasat in 
jud. Braila, extravilan UAT Ianca, 
T146, (parcelele 987/1, 1005), Tarla 
147 (parcela 1008), Tarla 148 (parce-
lele 1038, 1039, 1045), se va supune 
evaluari i  impactului  asupra 
mediului. Proiectul deciziei de inca-
drare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul APM 
Braila - mun. Braila, Bd. Indepen-

dentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele lucra-
toare intre orele 9.00 - 13.00, precum 
si la urmatoarea adresa de internet 
www.apmbr.anpm.ro - sectiunea 
Reglementari /Acordul de mediu /
Drafturi acte reglementare. Publicul 
interesat poate inainta comentarii /
observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului. Publicul 
interesat poate depune propuneri in 
ceea ce priveste continutul raportului 
privind impactul asupra mediului la 
sediul APM Braila, in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia 
mediului.

l Subscrisa Administrația Dome-
niului Public Sector 1, cu sediul în 
București, bd.Poligrafiei, nr.4, sector 
1, în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform Hotă-
rârii de Guvern nr.1076/2004, în 
vederea obținerii acordului de mediu 
pentru proiectul «Amenajare, reabi-
litare Parc Kiseleff, (zona adiacentă 
bazinului de apă), inclusiv ampla-
sarea unui monument de for public», 
propus a fi realizat în București, 
sector 1, Bd.P.D.Kiseleff, nr.FN. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București, 
din București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1 sau pe site: www.anpm.ro 
și la sediul Administrației Dome-
niului Public Sector 1 din București, 
bd.Poligrafiei nr.4, sau pe site: www.
adp-sector1.ro, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Bucu-
rești Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, 
fax 021.430.66.75; e-mail: office@
apmbuc.anpm.ro.

ADUNARI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Romvac Company SA, 
cu sediul în orașul Voluntari, Șos.
Centurii nr.7, Judeţul Ilfov, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor, la data de 08.05.2020, la 
sediul societăţii, ora 12 .00. Convo-
carea se face conform Legii 31/1990 
cu modificările ulterioare, a Actului 
Constitutiv și este valabilă pentru 
toţi acţionarii SC Romvac Company 
SA Voluntari, înregistraţi la Registrul 
Acţionarilor, la sfârșitul zilei de 
04.05.2020. Dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale și statutare pentru 
desfășurarea Adunării Generale, a 
doua convocare este în același loc, 
aceeași oră, aceeași ordine de zi, în 
data de 22.05.2020. Ordinea de zi 
este următoarea: 1.Aprobarea 

Raportului Administratorilor pentru 
activitatea desfășurată în anul 2019. 
2.Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, precum și a repartizării 
profitului pentru anul 2019. 3.Apro-
barea Raportului Auditorului finan-
ciar privind Situaţiile financiare 
anuale ale anului 2019. 4.Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2020. În sala de ședinţe 
au acces numai acţionarii sau 
mandatarii acestora, împuterniciţi cu 
procuri speciale, legitimându-se cu 
buletinul/cartea de identitate. Procu-
rile completate și semnate vor fi 
depuse la sediul societăţii, colectiv 
acţionariat,  până la data de 
07.05.2020.

l Convocator. Consiliul de Adminis-
traţie al SC Romvac Company SA, 
cu sediul în orașul Voluntari, Șos. 
Centurii nr.7, Judeţul Ilfov, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor, la data de 08.05.2020, la 
sediul societăţii, ora 13.00. Convo-
carea se face conform Legii 31/1990 
cu modificările ulterioare, a Actului 
Constitutiv și este valabilă pentru 
toţi acţionarii SC Romvac Company 
SA Voluntari, înregistraţi la Registrul 
Acţionarilor, la sfârșitul zilei de 
04.05.2020. Dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale și statutare pentru 
desfășurarea Adunării Generale, a 
doua convocare este în același loc, 
aceeași oră, aceeași ordine de zi, în 
data de 22.05.2020. Ordinea de zi: 
Modificarea Actului Constitutiv al 
societatii conform Anexei 1 la 
prezentul  convocator (anexa 1 
=proiect Act Constitutiv). În sala de 
ședinţe au acces numai acţionarii sau 
mandatarii acestora, împuterniciţi cu 
procuri speciale, legitimându-se cu 
buletinul /cartea de identitate. Procu-
rile completate și semnate vor fi 
depuse la sediul societăţii, colectiv 
acţionariat,  până la data de 
07.05.2020.

l Convocare: Directoratul S.C. 
S C H E N K E R  L O G I S T I C S 
ROMANIA S.A., societate funcţio-
nând in conformitate cu legile din 
România, administrata in sistem 
dualist, cu sediul in București, Calea 
Rahovei nr. 196 C, sector 5, Bucu-
rești, înregistrata la Registrul 
Comerţului București  cu nr. 
J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, 
convoacă Adunarea Generala Ordi-
nara a Acţionarilor la data de 
04.05.2020, ora 10:30 si Adunarea 
Generala Extraordinara a Acţiona-
rilor la aceiași data, ora 11:00. Cele 
doua adunări vor avea loc la sediul 
S C H E N K E R  L O G I S T I C S 
ROMANIA SA din Bucuresti, Calea 
Rahovei nr. 196, sector 5, sala de 
sedinte 1, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi in Registrul Acţionarilor la 
data de 04.05.2020, data de referință. 
Daca la prima convocare a celor 



www.jurnalul.ro ANUNȚURI

Luni, 6 aprilie 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?

doua adunari nu se va intruni 
cvorumul necesar, o a doua Adunare 
Generala Ordinara si Extraordinara 
a Actionarilor se va desfasura in 
acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, la 
data de 22.05.2020, orele 10:30, 
respectiv 11:00, pentru toti actionarii 
Societatii inregistrati in Registrul 
Actionarilor pana la sfarsitul Datei 
de Referinta.I. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generala Ordinara a Acţi-
onarilor este următoarea: 1.Prezen-
tarea dezbaterea si aprobarea 
Rapoartelor anuale întocmite de 
Directorat si Consiliul de Suprave-
ghere asupra situaţiilor financiare 
încheiate pentru anul 2019 ale SC 
S C H E N K E R  L O G I S T I C S 
ROMANIA SA.2.Descărcarea de 
gestiune a membrilor Directoratului 
SC SCHENKER LOGISTICS 
ROMANIA SA, pentru exercițiul 
financiar 2019.3.Prezentarea rapor-
tului auditorului independent, firma 
Pricewaterhouse Cooper SRL, cu 
privire la Situaţiile financiare indivi-
duale încheiate la data de 31.12. 

2019 ale societății SCHENKER 
LOGISTICS ROMANIA SA.4.Pre-
zentarea, aprobarea sau modificarea 
Situaţiilor financiare încheiate la 
31.12.2019 ale SCHENKER LOGIS-
TICS ROMANIA SA.5.Prezentarea, 
dezbaterea si aprobarea proiectului 
Bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2019.6. Numirea unui 
auditor financiar si stabilirea duratei 
contractului acestuia sau prelungirea 
mandatului auditorului existent 
firma PriceWaterhouseCooper SRL, 
p r e c u m  s i  d u r a t a 
prelungirii.7.Împuternicirea Preșe-
dintelui  Directoratului  S.C. 
S C H E N K E R  L O G I S T I C S 
ROMANIA S.A. - domnul Budinsky 
Albin, pentru îndeplinirea tuturor 
acţiunilor si formalităţilor necesare 
pentru înregistrarea si/sau publi-
carea acestor hotărâri si/sau oricăror 
documente potrivit reglementarilor 
legale in vigoare sau depunerea aces-
tora la autorităţile competente.II. 
Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generala Extraordinara a Acţiona-

rilor este următoarea:1.Modificarea 
actului constitutiv al societăţii 
conform procedurilor grupului de 
companii DB Schenker, din care 
societatea face parte. 2.Diverse. 
Reprezentarea acţionarilor la lucră-
rile adunării generale se va putea 
face si prin alte persoane decât acţi-
onarii, pe baza de procura speciala. 
membrii consiliului de supraveghere 
si membrii Directoratului, directorii, 
ori funcţionarii societatii nu ii pot 
reprezenta pe acţionari, sub sancţi-
unea nulităţii hotărârii, daca, fara 
votul acestora, nu s-ar fi obţinut 
majoritatea ceruta conform dispozi-
ţiilor art. 125 alin.(5) din Legea nr. 
31/1990 - Legea societăţilor, republi-
cata si modificata.Formularele de 
procura speciala pot fi obţinute de la 
sediul societatii sau de la sediile 
sucursalelor SCHENKER LOGIS-
TICS ROMANIA din teritoriu si vor 
fi depuse in original la sediul socie-
tatii sau la sediile Sucursalelor 
S C H E N K E R  L O G I S T I C S 
ROMANIA din teritoriu cu cel puţin 

48 de ore înainte de data tinerii 
adunării generale la prima convo-
care, sub sancţiunea pierderii drep-
tului de vot, in cadrul adunării 
generale, conform dispozițiilor art. 
125 alin (3) din Legea nr. 31/1990 - 
Legea societăţilor, republicata, cu 
completările si modificările ulteri-
oare. Actionarii coproprietari ai unei 
actiuni trebuie sa isi desemneze un 
reprezentant comun pentru exerci-
tarea dreptului de vot pentru acti-
unea respectiva. Materialele aferente 
problemelor înscrise pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a Acţionarilor, 
se pot consulta la sediul societăţii 
începând cu data de 04.04.2020.
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la sediul societăţii sau la telefon 
021/234.02.99. Presedinte Directorat 
Albin Budinsky.

LICITATII
l Curtea de Apel Craiova anunţă 
inițierea procedurii de „Închiriere a 
unui imobil necesar funcţionării 
aparatului propriu al Curţii de Apel 
Craiova” și vă invită să depuneţi 
ofertele dumneavoastră în acest 
sens, în conformitate cu documen-
taţia de atribuire ce poate fi descăr-
cată gratuit de pe site-urile instituţiei 
portal.just.ro sau www.curteadeape-
lcraiova.eu. Ofertele se depun la 

sediul Curţii de Apel Craiova din str.
Constantin Brâncuși, nr.5A, Craiova, 
până cel târziu 16.04.2020, ora 16.00.

PIERDERI
l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F. 
25259222, cu sediul în mun. Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, 
complex Exclusive Residence, bloc 
A2, demisol, spațiul nr.6, Cod postal: 
700498, jud.Iași, declară pierdute 
certificatele constatatoare originale si 
certificatul de înregistrare original, 
pentru următoarea societate: „Metro-
politan Lounge” S.R.L.cu sediul mun. 
Târgoviște, str. Alexandru Ioan Cuza, 
nr. 24, jud. Dâmbovița, număr de 
ordine în registrul comerțului 
J15/601/2016 și CUI 36136756.

l Pierdut Certificat Înregistrare- 
Lungu Silvia Mihaela PFA- punct de 
lucru Str.Vle.Lupu, Nr.110, Bl.D4, 
Sc.C,  parter,  Ap.3,  cod unic 
31642124/15.05.2013, nr. Ordin Regis-
trul Comerțului F22/963/15.05.2013, 
C e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.32118/14.05.2013. Le declar nule.

l Pierdut abonament TimPark 
2 0 2 0  p e n t r u  a u t o t u r i s m 
HD-28-XAT. Îl declar nul.


