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OFERTE SERVICIU
l Fabrică de cherestea din județul
Hunedoara, lângă Hațeg, angajează
muncitori calificați și necalificați,
salariul 2.500-3.000Lei/lună. Relații
la tel. 0744.665.656.
l Compania Noodle Pack angajeaza
personal in Baneasa Shopping City
Casieri si lucratori comerciali Minimum studii medii - Dorinta de a
activa intr-o pozitie stabila - Dorinta
de dezvoltare personala Salariu motivant cuprins intre 2000 - 2200 lei net
(in mana) Contact 0735061107.
l SC Chintoflor Construct SRL,
sediul social în Oradea, B-dul.
Decebal, Nr.12, bloc PB.98, Ap.5,
angajează zidari, zugravi, finisori,
instalatori, faianțori, necalificați, cu
contract de muncă. Informații la:
telefon: 0722.689.301 sau
0259.267.821.
l Casa Corpului Didactic Dâmbovița scoate la concurs 33 posturi
experți în cadrul Proiectului
INO-PRO -INOvație și PROgres
pentru o educație școlară de calitate
și incluzivă, în județul Dâmbovița, ID
104753. Informații suplimentare pe
pagina web: www.ccd-dambovita.ro
și la sediul CCD Dâmbovița -str.
Calea Domnească, nr.127, Târgoviște,
Dâmbovița.
l Casa Corpului Didactic Dâmbovița scoate la concurs 8 posturi
experți în cadrul Proiectului Școala
bucuriei -parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, în județul
Dâmbovița, ID 105645. Informații
suplimentare pe pagina web: www.
ccd-dambovita.ro și la sediul CCD
Dâmbovița -str.Calea Domnească,
nr.127, Târgoviște, Dâmbovița.
l Societate comercială, cu sediul în
Sebeș, angajează 1 manipulant
marfă. Atribuții: sortare, încărcare,
descărcare, securizare marfă. Activitate 8h/zi, 40h/săpt. Cerințe: studii
medii, persoană ordonată și disciplinată. Informații la tel.0747.595.777.
l Unitatea Militară 02439 Bucureşti
organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant de personal
civil contractual: -1 post vacant de
execuţie „Referent de specialitate gr.
I” (studii superioare de lungă durată)
în biroul coordonare logistică şi
mentenanţă; -vechime: -minim 6 ani
6 luni în specialitatea studiilor superioare absolvite; -proba scrisă:
03.09.2018 ora 10.00; -interviul:
07.09.2018, ora 10.00; -data limită de
depunere a dosarelor : 24.08.2018 ora
15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se va face la sediul
U.M. 02439 Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr. 3- 5, sector 1,
Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare. Date de

contact ale secretariatului, la telefon:
0213196006 interior 125.
l Consiliul Judeţean Ialomiţa, cu
sediul în Piaţa Revoluţiei, nr.1,
Slobozia, judeţul Ialomiţa, în baza
Legii nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant pentru funcţia
publică: Direcția Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare
Organizare, Compartiment Juridic:
1.un post funcție publică de execuție
de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional asistent. Condiţii de
participare: -candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.54 din Legea
nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi
completările ulterioare; -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; -vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
-cunoştinţe IT -nivel mediu.
Programul concursului: -09.08.2018
-publicitate concurs; -10.09.2018 -ora
11.00, susţinere probă suplimentară
de testare a cunoştinţelor IT -nivel
mediu; -11.09.2018 -ora 11.00 -proba
scrisă; -interviul se susţine, de regulă,
într-un termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei
scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează o dată cu rezultatele
la proba scrisă. Concursul se va
desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa. Dosarele de înscriere
se depun în termen de 20 zile de la
data publicării anunţului, începând
cu data de 09.08.2018, ora 8.00, şi
până în data de 28.08.2018, ora 16.30.
Date contact: telefon: 0243.230.200,
int.234, cji@cicnet.ro, persoană de
contact: Hobjilă Crety, consilier
Compartiment Resurse Umane.
l Autoritatea Navală Română, cu
sediul în localitatea Constanţa, str.
Incintă Port, nr.1, judeţul Constanţa,
organizează concurs, conform HG
286/2011, modificată şi completată,
pentru ocuparea următoarei funcţii
contractuale vacante, perioadă nedeterminată: I.Căpitănia Zonală
Tulcea: Serviciul Financiar Contabilitate, Administrativ: Referent specialitate grad II- 1 post. Condiții
specifice de ocupare a postului:
-Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; -Specialitatea de bază:
Absolvent de facultate profil
economic; -Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei:
minim 3 ani. Data-limită pentru
depunerea dosarelor: 28.08.2018, ora
16.00. 1.Selecția dosarelor de
înscriere: 29.08-30.08.2018. Afișare
rezultate selecția dosarelor:
30.08.2018, ora 16.00. Termen depu-

nere contestații: 31.08.2018, până la
ora 14.00. Termen soluționare contestații şi comunicare rezultate:
03.09.2018, ora 16.00. 2.Proba scrisă:
05.09.2018, ora 10.00. Afișare rezultate probă scrisă: 05.09.2018, ora
16.00. Termen depunere contestații
probă scrisă: 06.09.2018, până la ora
12.00. Termen soluționare contestații
şi comunicare rezultate: 06.09.2018,
ora 16.00. 3.Interviul: 07.09.2018, ora
09.00. Afișare rezultate interviu:
07.09.2018, ora 14.00. Termen depunere contestații interviu: 10.09.2018,
până la ora 10.00. Termen soluționare
contestații şi comunicare rezultate:
10.09.2018, ora 14.00. Afișare rezultate finale: 10.09.2018, ora 16.00.
Depunerea dosarelor de concurs şi
desfăşurarea concursului se vor face
la sediul Căpităniei Zonale Tulcea,
localitatea Tulcea, str.Portului, nr.36.
Persoană de contact: Mihaela Ivenco.
Telefon: 0372.376.738, 0240.512.937.
Tematica, bibliografia şi rezultatele
finale ale probelor de concurs se vor
afişa la sediul instituţiei şi pe pagina
oficială: http://portal.rna.ro/despre
noi/organizare/cariere.
l Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de promovare în
funcția publică de conducere vacantă
de director executiv la Direcția
tehnică, investiții, infrastructură
drumuri publice și transport public
județean din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Gorj. A.
Data, ora și locul de desfășurare a
concursului. Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean
Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun.
Târgu-Jiu, jud. Gorj, astfel: - proba
scrisă: 10 septembrie 2018, ora 1030,
la sediul Consiliului Judeţean Gorj; interviul: în termen de maximum 5
zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise. B. Condiții de participare la concurs. Pentru a participa la
concursul de promovare în funcţia
publică de conducere vacantă de
director executiv la Direcția tehnică,
investiții, infrastructură drumuri
publice și transport public județean
din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, funcţionarii
publici trebuie să îndeplinească
cumulativ condițiile prevăzute la art.
57 alin. (6) lit. b) şi alin. (7), precum şi
art. 66 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
1. Să fie absolvenţi de studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
fundamental: științe inginerești,
domeniul de licență: inginerie civilă,
specializarea: căi ferate, drumuri și
poduri; 2. Să fie absolvenţi de
masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei publice, în condiţiile legii; 3.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Să fie numiţi într-o funcţie publică
din clasa I; 4. Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei
publice minimum 7 ani; 5. Să nu aibă
în cazierul administrativ o sancțiune
disciplinară neradiată în condiţiile
legii. C. Candidaţii vor depune
dosarul de concurs în termen de 20
zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea
a III, respectiv în perioada
09.08.2018-28.08.2018, la sediul
Consiliului Judeţean Gorj. D. Coordonate de contact pentru primirea
dosarelor de concurs: Mainerici
Delia-Maria, consilier superior la
Compartimentul de management al
unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din
aparatul de specialitate al Consiliul
Judeţean Gorj, adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str.
Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236,
telefon: 0372531236, adresă de
e-mail: delia.mainerici@cjgorj.ro.
l Spitalul de Pediatrie Piteşti, judeţul
Argeş, organizează concursuri pentru
ocuparea următoarelor funcţii
contractuale vacante, nominalizate
astfel: -un post îngrijitoare, în Pediatrie I, studii şcoală generală, fără
vechime, vacant pe perioadă nedeterminată; -un post îngrijitoare, în Bloc
Operator Central, studii şcoală generală, fără vechime, vacant pe perioadă
nedeterminată; -trei posturi îngrijitoare, în Compartiment Recuperare
Neuromotorie, studii şcoală generală,
fără vechime, vacant pe perioadă
nedeterminată; -un post îngrijitoare, în
Laborator Analize Medicale, studii
şcoală generală, fără vechime, vacant
pe perioadă nedeterminată; -un post
îngrijitoare, în Cabinet Pediatrie I
(Ambulatoriu Integrat), studii şcoală
generală, fără vechime, vacant pe
perioadă nedeterminată. Concursul se
va desfăşura la sediul unităţii din
Piteşti, str.Dacia, nr.1, judeţul Argeş,
sau la o altă locaţie ce va fi anunţată
ulterior, în data de 03.09.2018- proba
scrisă, ora 10.00, iar interviul se va
susţine în data de 10.09.2018, ora
10.00, pentru toţi candidaţii promovaţi la proba scrisă, inclusiv după
soluţionarea contestaţiilor. Data-limită
până la care se pot depune dosarele
candidaţilor: 24.08.2018, ora 12.00- la
serviciul Runos-Juridic-Contencios.
Date de contact: secretar comisie de
concurs- telefon: 0248.220.800, interior: 113. Temeiul legal HG 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
l Unitatea Militară 02046
Constanţa, din Ministerul Apărării
Naţionale, cu sediul în strada Tulcei,
nr.21, oraş Constanţa, judeţul
Constanţa, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant pe
perioadă nedeterminată de personal
civil contractual, astfel: -1 post analist
debutant în Biroul Baze de date din
Secţia analiză, proiectare și implementare sisteme informatice navale,

I

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
conform HG 286/2011. Condiții
specifice de participare: 1.Absolvirea
cu diplomă de licenţă a studiilor
superioare în specialitatea informatică, matematică-informatică, automatică, calculatoare, cibernetică,
electronică; 2.Vechimea în muncă nu
este necesară. 3.Acordul scris al
persoanei care dorește să candideze,
privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de
securitate, în situația în care va fi
declarată „admisă”. Data-limită de
depunere a dosarelor: data:
28.08.2018, ora 15.00; Proba scrisă
(subiecte tip test-grilă): data:
06.09.2018, ora 10.00; Interviul: data:
12.09.2018, ora 11.00. Depunerea
dosarelor de concurs se va face la
sediul instituției. Detalii privind
condițiile generale și specifice pentru
ocuparea postului, tematica și bibliografia de concurs se pot obține la
sediul UM 02046 Constanța, strada
Tulcei, nr.21 şi pe site-ul: www.navy.
ro. Date de contact ale secretarului,
telefon 0241.667.985, interior: 416.
l Primăria Comunei Sînmihaiu
Român, cu sediul în localitatea
Sînmihaiu Român, nr.1, judeţul
Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant
aprobat prin HG 286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei:
Denumirea postului: referent, post
contractual pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Arhivă.
Condiţii specifice de participare la
concurs: a)studii medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; b)cunoştinţe
de operare pe calculator- nivel mediu;
c)condiţia de vechime: 0 ani.
Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă: 3 septembrie 2018, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei
Sînmihaiu Român; -proba interviu: 4
septembrie 2018, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Sînmihaiu
Român. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 24 august
2018, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Sînmihaiu Român. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Sînmihaiu Român, localitatea Sînmihaiu Român, nr.1, jud.
Timiș, telefon: 0256.363.501,
0256.294.984.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Dăeni, cu sediul în localitatea Dăeni, str.Principală, nr.42,
judeţul Tulcea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -electromecanic/
electrician la Serviciu de alimentare
cu apă şi canalizare Dăeni: 3 posturi,
conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 05.09.2018,
ora 10.00; -Proba interviu în data de
06.09.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
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-Studii liceale de specialitate/şcoală
profesională de specialitate/studii
medii şi certificat de calificare în
meseria electromecanic staţie
pompare apă-canal/electromecanic/
electrician de întreţinere şi reparaţii/
electrician instalaţii în construcţii;
-Experienţă în domeniu (electromecanic/electric) de minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Dăeni. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Dăeni, persoană
de contact: Ivan Mihaela, telefon:
0720.765.305.
l În conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006, privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale OMS
nr.284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele
publice, modificat de art.1 din OMS
nr.954/2017, Spitalul Municipal cu
sediul în Olteniţa, strada Argeşului,
numărul 134, judeţul Călăraşi, organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum
urmează: -1 post de director medical.
La concurs/examen se pot înscrie
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
Criteriile generale sunt următoarele:
a)au domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar
face incompatibili cu exercitarea
funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea; c)au o stare de
sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor
legale în vigoare. Criteriile specifice
sunt următoarele: a)pentru directorul
medical: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul medicină, specializarea
medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin
medic specialist; 3.au minimum 5 ani
vechime în specialitatea respectivă.
Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 5.09.2018, ora
10.00- proba scrisă, respectiv data de
5.09.2018, ora 14.00- susţinerea orală
a proiectului de specialitate, ora
15.30, interviul de selecţie, la sediul
unităţii. Data-limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul de

concurs este 29.08.2018. Bibliografia
pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului
Municipal Olteniţa şi se publică pe
site-ul spitalului: www.spitaloltenita.
ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefonul: 0242.515.931, interior:
237- Biroul Resurse Umane.
l Primăria Comunei Sălătrucel, cu
sediul în localitatea Sălătrucel, str.
Râului, nr.25, judeţul Vâlcea, organizează concurs în conformitate cu
prevederile HG nr.611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea funcţiei publice vacante de:
-referent, clasa III, gradul profesional
superior din cadrul Compartimentului Impozite și taxe locale din
Aparatul de specialitate al primarului
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea.
Concursul pentru ocuparea postului
se organizează la sediul Primăriei
Comunei Sălătrucel, judeţul Vâlcea,
astfel: -proba scrisă se va desfăşura în
data de 10.09.2018, ora 10.00; -proba
interviu se va desfășura în data de
12.09.2018, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Vechime în
specialitatea studiilor: 7 ani. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data
publicării anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Comunei Sălătrucel,
judeţul Vâlcea. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei Sălătrucel, persoană de contact: Popescu
Elena-Loredana- secretar, telefon:
0250.750.031, e-mail: primariasalatrucel@yahoo.com.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând apartament 2 camere,
mobilat de lux, Militari Rezidentz,
etaj I. Tel. 0751237234.

CITAȚII
l Asociația de Locatari Dacia, PT 11,
Bl.R 5- Bl.R 5, sc.B, este citată la Judecătoria Iași, str.Anastasie Panu, nr.25,
sala 4, complet C 17, în data de 02
octombrie 2018, ora 8.30, în calitate de
pârâtă, reclamantă fiind Veolia
Energie Iași SA (fostă Dalkia Termo
Iași SA), dosar 16114/245/2018; obiect
litigiu-fond, pretenții.
l Numitul Dumitrescu Adrian,
nascut la data de 11.03.1962, in
Oradea, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Romania: Oradea, Str.
Sovata, nr.56, bl C4, ap.34, respectiv
Canada: Toronto, 72 Gamble ave.,ap
810, este citat pentru data de
11.09.2018, ora 10.00, la Biroul Notarial Garba Cornel cu sediul in
Oradea, Str.A.Cazaban nr.55, bl.

PB55, ap.3, pentru dezbaterea succesiunii dupa defunctii sai parinti,
Dumitrescu Jane decedat la data de
15.12.2001, respectiv Dumitrescu
Ioana decedata la data de 17.08.2017,
ambii cu ultimul domiciliu in Oradea,
Str.Sovata, nr.56, ap.34.
l Somatie. Prin prezenta aducem la
cunostanta celor interesati ca pe rolul
Judecatoriei Miercurea Ciuc se afla
dosarul nr.1185/258/2018 cu termen
de judecata la data de 01.11.2018
avand ca obiect uzucapiune-prin care
petenta Mihaly Ida solicita instantei a
se contatat ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra
imobilului constand in teren intravilan in suprafata de 1267mp, situat
in comuna Plaiesi de Jos, sat Plaiesii
de Jos nr.84, judetul Harghita, identificat in CF nr.50940, Plaiesii de Jos
(CF vechi nr.4359), nr.top.493 cu
proprietari tabulari Ballo Ignat si
Keltsch Terezia. Orice persoana interesata care pretinde vreun drept
asupra imobilului in cauza este invitata a formula cerere de opozitie la
uzucapiune in termen de o luna de la
data publicarii prezentei, la Judecatoria Miercurea Ciuc, in dosarul
nr.1185/258/2018, instanta trecand la
solutionarea cererii.
l Dosar nr.1956/326/2017. Judecătoria Topliţa. Somaţiune emisă în
temeiul încheierii de ședință din data
de 22.05.2018. Prin prezenta vă
informăm că reclamanţii Silivas Ioan
şi Silivas Margareta, domiciliaţi în
Tulgheş, nr.158A, jud.Harghita, au
solicitat ca prin sentinţa ce se va
pronunţa să se constate că au
dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune cu joncţiunea posesiilor
asupra terenului identificat la poziţia
de sub B+1 şi B+2, dreptul de proprietate asupra unei cote de 4873mp din
imobilul înscris în CF nr.52193
Tulgheş, nr.top 444/11/b, imobil în
localitatea Tulgheş, având ca vecini la
Nord pe Ungureanu Gheorghe, la Est
Pârâu, la Sud pe Pava Laszlo Tibor şi
Comuna Tulgheş şi la Vest Comuna
Tulgheş şi Onu Ana, conform raportului de expertiză tehnică topografică
întocmit de expert topograf judiciar
Maier Cristian şi să se dispună intabularea în cartea funciară a dreptului
de proprietate astfel dobândit. Orice
persoană interesată este somată ca în
termen de o lună de la afişarea
prezentei somaţii să formuleze
opoziție. În caz contrar, se va proceda
la judecarea cererii.

DIVERSE
l Anunt. Primaria Comunei Popricani, Judetul Iasi, anunta inceperea
publicarii “documentelor tehnice ale
cadastrului-copie spre publicare” in
cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica pentru sectoarele cadastrale
6,13,14, la sediul Primariei incepand
cu data de 14.08.2018 pe o perioada
de 60 de zile.
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l Unitatea administrativ-teritorială
Bolintin-Vale, județul Giurgiu,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 71 și 72, în cadrul proiectului
„Realizarea lucrărilor de înregistrarea sistematică în orașul Bolintin-Vale” începând cu data de
20.08.2018 pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei, conform
art.11, alin.2, lit.j) și k) coroborat cu
art.14, alin.1 din Legea cadastrului și
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
l Private Liquidation Group IPURL
administrator judiciar în dosarul
nr.1318/111/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Agro Cold Technik S.R.L., CUI
35075952, RC J5/1579/2015 îi anunță
pe toți creditorii societății sus menţionate privind deschiderea procedurii
de insolvență privind acest debitor
precum și cu privire la următoarele:
termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţei asupra
averii debitoarei Agro Cold Technik
S.R.L. este data de 20.08.2018,
termenul limită de verificare a creanţelor, întocmire și comunicare a tabelului preliminar este data de
10.09.2018, termenul pentru întocmirea și comunicarea tabelului definitiv al creanțelor este data de
08.10.2018, iar prima şedinţă a
adunării creditorilor va avea loc în
data de 20.09.2018, ora 14.00, la
adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu nr.
2 ap.11, județul Bihor, ordinea de zi:
1. Confirmarea administratorului
judiciar Private Liquidation Group
IPURL în dosarul nr.1318/111/2018;
2. Aprobarea onorariului administratorului judiciar. În acest sens se
propune un onorariu fix în cuantum
de 900 RON pe lună plus TVA,
precum și un procent de 1% plus
TVA din eventualele încasări din
vânzarea de active și recuperarea de
creanțe ca urmare a diligențelor
administratorului judiciar.
l SC OMV Petrom SA, titular al
proiectului “Lucrari de suprafata,
foraj, echipare de suprafata si
conducta amestec sonda 519 Barbuncesti”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Buzau, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adecvata pentru proiectul mentionat,
propus a fi amplasat in extravilan
com. Tisau, jud. Buzau. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Buzau din Buzau, str.
Democratiei, nr. 11, in zilele de luni –
vineri, intre orele 8 – 14, precum si la
urmatoarea adresa de internet www.
apmbz.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
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termen de 5 zile de la data publicarii
prezentului anunt, pana la data de
14.08.2018. In cazul in care nu sunt
observatii justificate din partea publicului, APM Buzau va emite Decizia
etapei de incadrare.
l Anunţ de intenţie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu
PUD strada Matei Basarab nr. 20B,
sector 3, Bucureşti, construire imobil
birouri s+p+3e. SC Intercomplex
SRL aduce la cunoştinţa publicului
interesat iniţierea Planului Urbanistic
de Detaliu „Construire imobil birouri
s+p+3e, sector 3, Bucureşti” şi
supune spre consultare această documentaţie de urbanism. Iniţiere: Sc
Intercomplex SRL. Elaborator: SC
Ida-Intersection Deszign & Arhitectura SRL. Documentaţia tehnică
poate fi consultată la adresa Calea
D u d e ş t i 1 9 1 , p a r t e r. Te l .
021.318.03.23-28, program de lucru:
luni, marţi, miercuri, vineri: 8.3016.30, joi: 08.30-18.30, începând cu
09.08.2018, timp de 20 de zile.
l Bucur S.A. informează investitorii
că Raportul semestrial la 30.06.2018,
întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, este
disponibil şi poate fi vizualizat de
persoanele interesate, începând cu
data de 08.08.2018, prin Autoritatea
de Supraveghere Financiară, website-ul http://www.bvb.ro la simbolul
BUCV, cât şi pe website-ul http://
bucurcom.ro, secţiunea „Acţionariat
-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 Anunţ public privind decizia etapei
de încadrare. Agenţia pentru
Protecţia Mediului Ilfov. APM Ilfov
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare. Nu
se supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate pentru
proiectul „Construire 2 hale depozitare şi biouri”, propus a fi amplasat în
com.Cernica, sat Căldăraru, str.
Oxigenului, nr.2C, județul Ilfov,
titular: Romimo Invest SRL.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Ilfov, din
Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni-joi, între
orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.
apm-ilfov.ro.
l Piha Nelu, cu domiciliul în jud.
Ilfov, oraşul Pantelimon, str. Biruinţei, nr. 56A, titulari ai planului /
programului PUZ Parcelare locuinţe
individuale, în oraşul Pantelimon,
T28, P178/1, nr. cadastral 110746,
judeţul Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit, urmând ca
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planul/programul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Observaţii /comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Ilfov (tel. 021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440), în
termen de 10 zile de la data publicării
anunţului.
l Comuna Andrid, cu sediul în
comuna Andrid, județul Satu Mare,
cod poștal: 447010, cod fiscal: 3897076,
telefon: 0261.820.409, fax:
0261.820.492, e-mail: primariaandrid@yahoo.com. Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în
vederea atribuirii contractelor de
finanțare nerambursabilă din fonduri
publice, aferente anului de execuție
financiară 2018, în baza Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru
domeniul culte s-au atribuit contracte
de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari: Nr.crt.; Număr și dată
încheiere contract; Beneficiar; Titlu
proiect; Suma acordată: 1.;
2669/03.08.2018; Parohia Ortodoxă
Română Andrid; Reparații împrejmuire la Biserica Parohia Ortodoxă și
Cimitirul Ortodox Andrid; 6.000Lei.
2.; 2670/03.08.2018; Parohia Ortodoxă
Română Dindești; Lucrări de reparații
la Casa Parohială Dindești; 6.000Lei.
3.; 2666/03.08.2018; Parohia Reformată Dindești; Sprijin financiar
nerambursabil pentru construirea
capelei mortuare; 6.000Lei. 4.;
2667/03.08.2018; Parohia Reformată
Irina; Sprijin financiar pentru schimbarea sistemului pluvial la casă de
adunare; 6.000Lei. 5.; 2668/03.08.2018;
Parohia Reformată Andrid; Reparație
Alee Cimitir Reformat Andrid;
6.000Lei. Total: 30.000Lei.
l Comuna Andrid, cu sediul în
comuna Andrid, județul Satu Mare,
cod poștal: 447010, cod fiscal:
3897076, telefon: 0261.820.409, fax:
0261.820.492, e-mail: primariaandrid@yahoo.com. În conformitate cu
Legea nr. 350/2005, privind regimul
finanțărilor nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru a putea participa la procedura
privind atribuirea contractului de
finanțare nerambursabilă, solicitanții
trebuie să fie persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial- asociații ori fundații constituite
conform legii. Data-limită pentru
depunerea proiectelor este de
10.09.2018, ora 12.00. Selecţia publică
de proiecte şi evaluare în vederea
atribuirii contractelor de finanțări
nerambursabile în anul 2018 de la
bugetul local va avea loc în data de
11.09.2018, ora 12.00, pentru următorul domeniu: sport -suma totală:
30.000Lei, conform HCL
nr.24/21.05.2018. Documentația
pentru elaborarea și prezentarea

propunerii de proiect și informații
suplimentare se pot obține de la
Primăria Comunei Andrid, str. Principală, nr.508, județul Satu Mare,
telefon: 0261.820.409, fax:
0261.820.492, e-mail: primariaandrid@yahoo.com, website-ul: http://
www.primariaandrid.ro. Programul
anual al finanțării nerambursabile a
fost publicat în Monitorul Oficial
-Partea a VI-a, nr.102/06.06.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociaţia Umanitară Religioasă”
(A.U.R.), cu sediul în Str. Laguna
Albastră, nr. 56A, sat Corbeanca,
comuna Corbeanca, jud. Ilfov,
convocă Adunarea Generală a
membrilor, la data de 25.08.2018,
orele 11:00, la adresa din Piaţa Presei
Libere nr. 1 Corp D1, etaj 8, în
temeiul art. 20, 21 lit. f) din Actul
Constitutiv, cu următoarea ordine de
zi , modificată: 1. Dizolvarea si lichidarea asociaţiei. 2. Numirea unei
persoane în vederea îndeplinirii
tuturor procedurilor cu privire la
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.
Conform art. 32, din Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, deciziile
Adunării Generale, se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.
l Completare Convocator. Subscrisa
Solar S.A., cu sediul in Ploiesti, Str.
Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/1101/2001, avand
CIF RO14344934, prin administrator
Ritter Manfred, in temeiul dispozitiilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, avand in vedere
cererea nr. 7/06.08.2018 a Domnului
Dimitriu Gheorghe, privind Convocatorul publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a, nr.
2908/30.07.2018, completeaza ordinea
de zi a AGOA stabilita pentru data de
30.08.2018, ora 10.00, cu urmatoarele
puncte: 1. Se supune aprobarii
prelungirea mandatului administratorului unic, Domnul Ritter Manfred,
pe o perioada de 4 ani sau alegerea
unui nou administrator in persoana
Domnului Dumitriu Gheorghe, actionar al societatii, de profesie economist. Lista cu propunerile, poate fi
consultata la sediul societatii din
Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul
Prahova. 2. Se supune aprobarii
imputernicirea Doamnei Manole
Emilia, pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si
inregistrarea Hotararii Adunarii
Generale Ordinara a Actionarilor la
Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Prahova. Restul
prevederilor din convocatorul initial
raman neschimbate.
l Convocare: Administratorul unic
al S.C. MACOMB S.A., înmatriculată

la ORC sub nr. J/40/345/1991, CUI
1568174, cu sediul în Bucureşti, str.
Pictor Stahi nr. 9, parter, corp principal, camera 5, sector 1, în temeiul
actului constitutiv al societăţii şi al
prevederilor art. 117 şi următoarele
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare, Convoacă
Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 10 septembrie
2018, ora 14,00. Şedinţa adunării
generale ordinare a acţionarilor va
avea loc la sediul societăţii. La această
adunare sunt invitaţi să participe
acţionarii aflaţi în evidenţă la S.C.
Depozitarul Central S.A., la sfârşitul
zilei de 5 septembrie 2018. Ordinea de
zi este următoarea: 1. Soluţionarea pe
cale amiabilă a situaţiei existente cu
privire la suprapunerile şi revendicările imobiliare aferente imobilului
(teren) situat în Bucureşti, str. Soveja
nr. 120, sector 1, cu S.C. ROMEXPO
S.A. şi, implicit închiderea litigiului
ce face obiectul dosarului nr.
41331/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a IV-a civilă,
dosar suspendat până la rezolvarea
definitivă a dosarului nr. 3407/2/2017,
aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, Secţia a II-a Civilă, prin
cesionarea, în mod ferm şi irevocabil,
către S.C. Akcent Construction
Projects S.R.L. a drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a drepturilor litigioase), precum şi a oricăror alte
dreptui conexe/ accesorii, de orice
natură decurgând din sau în legătură
cu dreptul de proprietate deţinut
asupra imobilului situat în mun.
Bucureşti, str. Soveja nr.120, sector 1,
compus din teren liber de construcţii,
respectiv exclusiv cu privire la suprafaţa de 14.548mp care se suprapune
cu terenul aflat în proprietatea S.C.
Romexpo S.A. din suprafaţa totală de
20.532mp din acte (şi 18.941,50mp
din măsurătorile cadastrale). Preţul
cesiunii, nu va fi mai mic de 287.000
(douăsuteoptzecişişaptedemii) Euro
+TVA, iar modalitatea de plată se va
stabili, de comun acord, prin
contractul de cesiune. 2. Autorizarea
administratorului unic al societăţii să
semneze toate documentele aferente
încheierii contractului de cesiune a
terenului în suprafaţa de 14.548mp
din suprafaţa de 20.532mp, situat în
Bucureşti, str. Soveja nr. 120, sector 1.
3. Aprobarea datei de 24 septembrie
2018 ca data de înregistrare conf. art.
238 din legea nr. 297/2004. În cazul în
care adunarea generală ordinară a
acţionarilor nu va putea delibera în
mod valid din lipsă de cvorum, o a
doua adunare generală se va întruni
pe data de 11 septembrie 2018, ora
14,00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. După publicarea convocării, acţionarii, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, în termen de cel
mult 15 zile de la publicarea convo-
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cării, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau un
proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale ordinare a
acţionarilor; b) de a prezenta proiecte
de hotărâre, în termen de 15 zile de la
data publicării convocării, pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale ordinare a acţionarilor.
Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii
de curierat). Acţionarii îşi pot exercita
dreptul prevăzut la alineatul precedent, lit.a) în termen de cel mult 15
zile de la data publicării convocării,
iar dreptul pevăzut la lit.b) a aceluiaşi
alineat, cel târziu cu o zi înainte de
data adunării generale. Acţionarii ce
vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe la această adunare,
vor putea mandata, în conformitate
cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată, printr-o procură specială, o terţă
persoană care să participe şi să voteze
în numele lor şi pentru ei, în condiţiile
legii. Procurile speciale pot fi ridicate
de la locul de desfăşurare a adunării
generale, începând cu data convocării, înte orele 10,00–11,00 şi vor fi
depuse spre înregistrare, până pe data
de 3 septembrie 2018, între orele
10,00–11,00, repezentantul acţionarului fiind obligat ca la data adunării
generale să aibă asupra sa procura în
original. Acţionarii au dreptul să
formuleze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale, după ce acţionarii vor fi identificaţi sau dacă buna desfăşurare şi
pregătirea adunării generale precum
şi protejarea confidentialităţii şi intereselor comerciale ale societăţii,
permit acest lucru. Documentele
privind problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării generale ordinare pot
fi consultate la sediul societăţii, de la
data publicării convocării.
l Convocatorul Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
INTRAROM SA nr.03 din data
03.08.2018. Consiliul de Administraţie
al INTRAROM SA, având sediul
social în Bucureşti, Fabrica de
G l u c o z ă , n r. 1 7 , S e c t o r 2 ,
J40/25071/1993, cod fiscal:
RO4879159, telefon/fax:
021.204.09.06/021.204.09.16, şi cont:
RO70BRDE450SV67039244500,
deschis la Banca BRD GSG SA
(„Societatea”), convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor INTRAROM SA pentru data de
17 septembrie 2018, ora 14.00, la
sediul social din Bucureşti, Fabrica de
Glucoză, nr.17, Sector 2. În cazul în
care nu se vor îndeplini cerinţele
legale de cvorum şi vot, cea de-a doua
şedinţă pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor se
convoacă, cu aceeaşi ordine de zi,
pentru data de 18 septembrie 2018, în
acelaşi loc şi la aceeaşi oră. A.Ordinea
de zi a şedinţei Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor a
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INTRAROM SA cuprinde următoarele puncte: 1.Aprobarea majorării
capitalului social al Societăţii, după
cum urmează: 1.1.Capitalul social al
Societăţii se va majora de la un nivel
actual de 37.014.893,8RON cu suma
maximă de 24.556.359RON, urmând
ca, după majorare, capitalul social al
Societăţii să fie de maxim
61.571.252,8RON. 1.1.Majorarea capitalului social se realizează prin
emiterea unui număr total de
122.781.795 noi acţiuni nominative, în
formă dematerializată, cu o valoare
nominală de 0,2RON. 1.2.Acţiunile
nou emise vor fi oferite spre
subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, acţionarilor existenţi ai Societăţii la data publicării
acestui convocator („Data de Referinţă”), proporţional cu cota de participare la capitalul social la Data de
Referinţă, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societăţile,
republicată‚ cu modificările şi completările ulterioare. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă al
acţionarilor Societăţii („Perioada de
subscriere”) este de 45 de zile de la
data publicării Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor
în Monitorul Oficial al României
-Partea a IV-a. 1.3.Preţul unitar per
acţiune de subscriere pentru noile
acţiuni emise în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă este de
0,2RON/acţiune care reprezintă
valoarea nominală. 1.4.Noile acţiuni
emise în schimbul aporturilor în
numerar vor trebui plătite în proporţie
de 30% din valoarea lor la data
subscrierii, iar restul de 70%, într-o
perioadă de trei ani de la data publicării Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în Monitorul Oficial al României -Partea a
IV-a. 1.6.Ulterior Perioadei de
subscriere, printr-o hotărâre a
adunării generale extraordinare a
Societăţii, se va constata efectiv
numărul de acţiuni subscrise şi
valoarea reală majorată a capitalului
social. 1.7.Orice nouă acţiune rămasă
nesubscrisă la sfârşitul Perioadei de
subscriere va fi anulată. 1.8.Suma
adusă ca aport la majorarea de capital
va fi alocată în exclusivitate pentru
activitatea Societăţii. 2.Aprobarea
Procedurii de Subscriere a noilor
acţiuni emise de Societate. Proiectul
Procedurii de Subscriere a noilor
acţiuni emise de Societate se regăseşte
la sediul Societăţii în vederea consultării acesteia şi va fi comunicată la
cerere tuturor acţionarilor. 3.Aprobarea împuternicirii. Desemnarea ca
împuterniciţi a lui Bogdan-Adrian
Micu, cetăţean român, în Oradea,
judeţul Bihor, domiciliat în Pţa.Bucureşti, nr.2, bloc 2, scara B, etajul 1,
ap.27, Oradea, judeţul Bihor, CNP:
1910306055123, identificat prin CI
seria ZH nr.112831, eliberată de
SPCLEP Oradea la data de 06 martie
2017, în calitate de avocat în cadrul
Clifford Chance Badea SPRL, şi

IV

ANUNȚURI
Joi, 9 august 2018

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Mihnea Niculescu, cetăţean român,
domiciliat în str.Jean Louis Calderon,
nr.1-5, sc.3, etaj 4, ap.55, Sector 2,
Bucharest, CNP: 1920521510016,
posesor al CI seria RK nr.061529,
eliberate de SPCEP Sector 2 la data de
11.05.2017, în calitate de avocat în
cadrul Clifford Chance Badea SPRL;
pentru ca, separat şi nu împreună, să
îndeplinească în numele şi pe seama
Societăţii toate formalităţile cerute de
legea română şi să ia toate măsurile
necesare în legătură cu semnarea şi
înregistrarea la Registrul Comerţului
şi la orice alte autorităţi a prezentei
hotărâri, precum şi a oricărui şi a
tuturor documentelor care rezultă din
sau au legătură cu prezenta hotărâre,
inclusiv, dar fără a se limita la depunerea la Registrul Comerţului competent, în vederea înregistrării şi
publicării, a prezentei hotărâri şi
documente ce trebuie depuse pentru
înregistrarea prezentei hotărâri,
precum şi orice cereri de înregistrare la
Registrul Comerţului. În vederea îndeplinirii mandatului, împuterniciţii vor
avea autoritate deplină de a semna,
ridica şi depune toate documentele şi
forme legale necesare aducerea la
îndeplinire şi înregistrarea celor aprobate prin prezenta hotărâre, de a
înainta cereri şi exercita căi de atac
împotriva oricăror hotărâri judecătoreşti sau administrative, de a sta în
instanţă în numele Societăţii în orice
proces şi de a reprezenta deplin Societatea în legătură cu un asemenea
proces cu privire la prezenta hotărâre.
Împuterniciţii vor avea de asemenea
autoritatea de a desemna alte persoane
pentru a îndeplini anumite atribuții ale
acestuia, iar aceste persoane vor avea
autoritate deplină de a acţiona în
numele împuternicitului. Împuterniciţii vor fi exoneraţi de orice răspundere rezultând din sau în legătură cu
orice acţiune întreprinsă sau pe care
intenţionau să o întreprindă în executarea prezentei împuterniciri şi Societatea se obligă să ratifice orice act
îndeplinit sau determinat de împuterniciţi în conformitate cu această împuternicire şi să despăgubească pe acesta
pentru orice pierderi, răspunderi,
pagube şi cheltuieli pe care Împuternicitul le-ar suferi sau le-ar face ca
urmare a sau în legătură cu aducerea
la îndeplinire a obiectului împuternicirii. Această împuternicire îşi produce
efectele de la data semnării sale şi va
rămâne în vigoare până la îndeplinirea
scopului pentru care a fost dată sau
până la data la care va fi revocată
expres de către Societate. C.Materiale
informative: Informaţiile cu privire la
convocarea adunării generale,
proiectul procedurii de subscriere a
noilor acţiuni, documentele care
urmează să fie prezentate adunării
generale, proiectul de hotărâre, sunt
puse la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii, începând cu 08 august 2018,
în zilele lucrătoare, între orele 9.0014.30, sau vor fi transmise prin servicii
poştale fiecăruia dintre acţionarii care
înaintează o cerere scrisă în acest sens.

D.Participarea la şedinţa Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor.
Doar persoanele care sunt înregistrate
ca acţionari ai Societăţii în ziua următoare datei publicării prezentului
convocator, stabilită ca dată de referinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, pot participa la
Adunarea Generală şi sunt îndreptăţiţi
să exercite dreptul de vot (în nume
propriu sau prin reprezentare, pe bază
de procură specială încredinţată altui
acţionar, sau pe bază de procură
specială autentificată notarial, încredinţată altei persoane decât acţionari.
Acţionarii persoane juridice vor fi
reprezentaţi prin persoana căreia
reprezentantul legal i-a delegat acest
drept prin procură specială. Accesul
acţionarilor la Adunarea Generală a
Acţionarilor se realizează prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută, în
cazul acţionarilor persoane fizice, cu
actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor
persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le
reprezintă, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie. Dreptul de
vot se poate exercita direct sau prin
reprezentare. Acţionarii pot fi reprezentaţi prin alţi acţionari şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de
procură specială. După completarea şi
semnarea procurii speciale de către
acţionar, un exemplar original al
procurii se va depune (personal sau
prin servicii poştale) astfel încât să fie
înregistrat la sediul societăţii cu 48 ore
înainte de adunare. Procurile neprezentate în termenul prevăzut nu vor fi
luate în considerare. Procurile speciale
trebuie completate şi semnate şi
trebuie să conţină instrucţiuni specifice
de vot pentru fiecare punct de pe
ordinea de zi a Adunării Generale a
Acţionarilor pentru care persoana
împuternicită urmează să voteze în
numele acţionarului (adică vot
„pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”).
Un acţionar poate fi reprezentat în
Adunarea Generală a Acţionarilor de
către o singură persoană, având o
procură specială. E.Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Unul
sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social are/au dreptul de a
cere introducerea de puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, fiecare punct
urmând a fi însoțit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală şi de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Acționarii îşi pot exercita
aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice) în termen de cel
mult 15 zile de la publicarea convocării. F.Întrebări privind ordinea de zi.
Fiecare acţionar poate adresa consiliului de administraţie întrebări în
scris, referitoare la activitatea societăţii
în legătură cu ordinea de zi, înaintea
datei de desfăşurare a adunării gene-

rale, urmând a i se răspunde în cadrul
adunării. Informaţiile suplimentare se
pot obţine de la tel.021.204.09.00 şi la
e-mail: office@intrarom.ro. Mohamed
Ahmed, Președinte al Consiliului de
Administraţie al INTRAROM SA.

LICITAȚII
l Anunt. Consiliul Local Popricani,
Judetul iasi, cu sediul in Localitatea
Popricani, judetul Iasi, organizeaza in
data de 28.08.2018 ora 12 licitatie
pentru: concesionare teren pentru
constructii locuinte: 1.Tarla 24,
parcela 1A, lot.1, nr.cad.63624-632
mp- Popricani. Relatii suplimentare la
tel.:0232.708.104-compartiment urbanism.
l APPS-RA prin Sucursala pentru
Reprezentare și Protocol Neptun
organizează în data de 24.08.2018, ora
10, la sediul sau din Neptun, str. Trandafirilor nr. 20 (incinta Club Bazin)
licitație publică deschisă cu strigare în
vederea închirierii pe o perioadă de 3
ani (2018-2020) a următoarelor spații
comerciale cu activitate sezonieră, și
anume: Nr. crt. / Denumirea spațiului
/ Supraf. m.p. / Destinația Spațiului /
Preț pornire licitație / Euro/mp/ luna /
Euro/ spațiu/lună. 1. / Farmacie
incinta Hotel Doina-Neptun / 26,83 /
Comerț prod. farmaceutice / 7,00 /
188,00. 2. / Teren Tenis Club BazinNeptun / 606,92 / Servicii agrement /
0,82 / 498,00. Prețul Dosarului de licitație este de 100 lei. Taxa de participare la licitație: 5% din prețul de
pornire a licitației. Garanția de participare la licitație: 10% din prețul de
pornire a licitației. Documentația
privind licitația se poate achiziționa
contracost de la sediul S.R.P. Neptun
începând cu data de 09.08.2018 în
zilele lucrătoare, între orele 8-13.
Termenul limită pentru depunerea
ofertelor: 23.08.2018, ora 10. În cazul
neadjudecarii spațiilor licitația va fi
reluată în data de 31.08.2018, ora 10,
termenul limită pentru depunerea
ofertelor expirând cu 24 de ore
înainte. Relații suplimentare: Gongu
Daniela telefon: 0241/731754.
l Comuna Miroslava, judetul Iasi,
organizeaza licitatie publica deschisa
pentru: concesionare teren construire
locuinte tineri si specialisti in comuna
Miroslava dupa cum urmeaza:
T74-NC-79426 -510 mp, NC79435-507
mp, NC79436-511 mp, NC79437-510
mp, NC79440-510 mp, NC79441-512
mp, NC79450-579 mp, NC79451-586
mp, NC79463-693 mp; T54-parcela
A2536/3/9/3- 500 mp, NC77404-589
mp, NC77443-500 mp, NC77339-607
mp, NC77418-588 mp, NC77404-589
mp, NC77443-500 mp, NC77419-589
mp, NC77513-500 mp, in data de
14.08.2018 ora 10.00. Data limita
pentru depunerea ofertelor: 13.08.2018
ora 14.00; Concesionare teren in suprafata de 2.00 HA, situat in intravilan Sat
Uricani, in data de 20.08.2018 ora
11.00 pentru amplasare statie de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
betoane. Pretul minim de pornire al
licitatiei publice deschise este de 39.09
lei/mp/an. Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.08.2018 ora 9.00;
Concesionare teren in suprafata de 506
mp, situat in T32, in data de 20.08.2018
ora 12.00 pentru amenajare spatiu
verde, parcare temporara, amplasare
panou publicitar. Pretul minim de
pornire al licitatiei publice deschise este
de 62.74 lei/mp/an. Data limita pentru
depunerea ofertelor: 20.08.2018 ora
9.00. Caietul de sarcini poate fi obtinut
de la Biroul Achizitii Publice din cadrul
Primariei comunei Miroslava, judetul
Iasi. Costul caietului de sarcini este de
50 lei.
l U.A.T orașul Bragadiru cu sediul în
orașul Bragadiru, str. Șos. Alexandriei
nr. 249, cod poştal 077025, CUI
4992998, tel. 021/4480795, e-mail
primăriaorasbragadiru@yhaoo.com,
organizează în data de 12.09.2018 ora
10:00 licitație publică pentru concesionarea unui teren de 8000 mp aflat în
propietatea privată a orașului Bragadiru, situat în oraș Bragadiru, tarlaua
50, parcela 214, 213/1, județul Ilfov.
Informații privind obiectul închirierii:
Obiectul concesiunii îl reprezintă un
teren situat în orașul Bragadiru, aparținând domeniului privat al orașului
Bragadiru, având destinația actuală
teren arabil. Documentația de atribuire a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al orașului Bragadiru nr. 92 din 26.07.2018 și conține:
Informații generale privind concedentul, denumirea, codul fiscal ,
adresa, numărul de telefon/ fax și/ sau
adresa de e-mail a persoanei de
contact etc. Caietul de sarcini;
Instrucțiuni privind organizarea și
desfășurarea procedurii concesionare
prin licitație publică; Instrucțiuni
privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor; Informații privind
stabilirea ofertei câștigătoare; Instrucțiuni privind modul de utilizare a
căilor de atac; Informații referitoare la
clauzele contractuale obligatorii;
Formulare. Modalitățile de inrtare în
posesia documentației de atribuire: la
sediul UAT Bragadiru din Șos.
Alexandriei nr. 249, Achiziții Publice
de luni pâna vineri între orelele 9:00–
13:00 sau de pe site-ul UAT Bragadiru
www.primariaorasbragadiru.ro.
Prețul documentației de atribuire este
de 50 lei pe suport hârtie și gratuit în
format electronic. Prețul documentației se achită la Caseria Primăriei
orașului Bragadiru. Data limită până
la care se pot solicita clarificări este
05.09.2018 ora 10:00. Informații
privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor este 11.09.2018
ora 13:00. Ofertele se depun la registratura Primăriei orașului Bragadiru
din str. Șos. Alexandriei nr. 249, oraș
Bragadiru, judeșul Ilfov cod postal
077025. Ofertele se depun într-un
exemplar. Ședința publică de licitație
se va desfășura la sediul UAT Bragadiru din Șos. Alexandriei nr. 249 în
data de 12.09.2018 ora 10:00. Soluțio-
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narea litigiilor apărute în legătura cu
atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea și încetarea contractului
de concesiune, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri
prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfă emis de ARR
Dolj pe numele Miroiu Mircea Ştefan.
Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare al
firmei SC Gemelli Design SRL cu
seria B nr. 3420425, CUI 39385557,
J23/2335/2018, certificat constatator,
act constitutiv si rezoluţie. Le declar
nule.
l Pierdut cerificat constatator punct
de lucru al SC IT Sector SRL
210213/26.02/2011, pentru punct
lucru din Şos. Vitan Bârzeşti 9B, corp
dreapta S4 Bucureşti.
l Subscrisa VALEST Termic Trust
SRL cu sediul social în Calea 13
Septembrie, nr. 106, bl. 50, et. 3, ap. 9,
sector 5, Bucureşti, având
J40/7682/2011, CUI 28671251 declară
pierdut certificat constatator emis
pentru activităţii desfăşurate la terţi în
data de 03.01.2013. Îl declar nul.
Kleada Art SRL, cu sediul în București, sect.3, Bdul Unirii, nr.68, Bl.K2,
Sc.1, Et.7, Ap.26, având CUI:
28704472, înregistrată la ORCT
București sub nr.J40/7854/2011, prin
administrator, declarăm pierdut
Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului al societății în
original. Îl declarăm nul.

COMEMORĂRI

