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OFERTE SERVICIU
l Societatea comercială COM
ADRANDI SRL angajează ajutor
bucătar, ajutor ospătar-barman și
cameriste pentru hotel-restaurant. Cei
interesați sunt rugați să participe la
sesiunea de interviuri organizate în
Sighișoara, Str.Libertății, nr.53.
Pentru mai multe informații suplimentare, ne puteți contacta la
numărul de telefon: 0722.518.961.
l Școala Gimnazială de Arte nr.4,

organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a postului
de -Administrator de Patrimoniu,
norma 0,5. Concursul va avea loc în
perioada 18 -19. 02.2019 la sediul
unității Școala Gimnazială de Arte
nr.4, și va avea două probe: -Proba
scrisă -ora -09,00; -Interviu -ora
-09,00. Concursul se va organiza
conform calendarului următor:
-28.01.2019 -08.02.2019: termenul
pentru depunerea dosarelor; -18 02
2019, ora 09,00: probă scrisă; -19 02
2019 ora 09,00: interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii
Gimnazilae de Arte nr.4, Str. Maica
Domnului nr.61-63, sector 2, București, telefon 021 / 242.14.50.

l Spitalul Județean de Urgență

Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs în data de 19.02.2019
pentru ocuparea unui post vacant de
garderobier la Serviciul de primire şi
externare al bolnavilor, pe durată
nedeterminată. Condiţii specifice:
-diplomă de școală generală sau
diplomă de bacalaureat; -condiții de
vechime: fără. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina în data de 19.02.2019,
ora 9.00- proba scrisă şi în data
22.02.2019, ora 9.00- proba interviu.
Dosarele se depun la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
RUNO, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
până în data de 07.02.2019 şi trebuie
să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de
concurs este afişată la sediul unităţii şi
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.
ro). Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slatina -Serv.RUNO sau la
nr.de telefon: 0349.802.550.

l Primăria Comunei Berzovia, cu

sediul în localitatea Berzovia, str.
Revoluția din Decembrie 1989,
numărul 123, județul Caraș-Severin,
organizează concurs conform Legii
188/1999 pentru ocuparea a două
funcții publice vacante de execuție, pe
perioadă nedeterminată: Inspector
clasa I grad profesional asistent com.
AGRICOL; Inspector clasa I grad
profesional asistent com.URBANISM. Concursul se va desfășura la
sediul Primăriei Berzovia, astfel:
-Proba scrisă în data de 27 februarie
2019, ora 10,00; -Proba interviu în 5
zile lucratoare de la data susținerii
probei scrise. Pentru participarea la

concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiții
generale, prevazute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statutul
functionarilor piblici r2, cu modificarile si completarile ulterioare; Condiții
specifice: Pentru- Inspector clasa I
grad profesional asistent com.
AGRICOL; -studii (obligatorii) superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalenta în
științe economice, juridice sau administrative; -vechime (obligatorie)
pentru:1an in specialitate. Pentru Inspector clasa I grad profesional
asistent com.URBANISM; -studii
(obligatorii) -superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licență, sau echivalenta in stiinte juridice,urbanism, amenajarea teritoriului, administrative sau inginerie.
-vechime (obligatorie) pentru:1an in
specialitate. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 20 de zile de la publicarea
anunțului in Monitorul Oficial, Partea
a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Berzovia, Berzovia nr.123. Relații
suplimentare și coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor
de concurs, la sediul instituției:
Primăria Comunei Berzovia,
Berzovia nr.123. Telefon/fax: 0255525871, e-mail: primaria.berzovia@
yahoo.com.

l Primăria comunei Șimian, cu

sediul în comuna Șimian, sat Șimian,
nr.55, județul Bihor, cod poștal
417545, tel.0259.220.094, fax
0259.356.263, e-mail: primaria.
simian@cjbihor.ro, organizează
concurs /examen de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcții
publice de execuție vacante: 1 post de
referent, clasa III, grad profesional
asistent din cadrul compartimentului
de asistență socială; 1 post de referent, clasa III, grad pofesional asistent din cadrul compartimentului
agricol. I.Depunerea Dosarelor de
Înscriere: dosarele de înscriere pentru
cele două posturi vacante aferente
funcțiilor publice de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent, se depun la secretarul comisiei
de concurs până la data de 22
februarie 2019, ora 12.00, la sediul
primăriei comunei Șimian. Dosarul
de înscriere va conține în mod obligatoriu: a) formularul de înscriere
prevăzut în anexa la HG nr. 611/2008,
cu modificările și completările ulterioare; b)curriculum vitae, modelul
comun european; c) copia actului de
identitate; d) copii ale diplomelor de
studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări; e) copie a
diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; f)
copia carnetului de muncă şi după
caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă şi, după
caz, în specialitatea studiilor necesare
ocupării funcţiei publice; g) copia

adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului; h)copia adeverinţei care
atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare
este necesară îndeplinirea unor
condiţii specifice care implică efort
fizic şi se testează prin probă suplimentară; i) cazierul judiciar; j) declaraţia pe propria răspundere sau
adeverinţa care să ateste calitatea sau
lipsa calităţii de lucrător al Securităţii
sau colaborator al acesteia. Documentele de mai sus se depun în copii
legalizate sau însotite de documente
originale în vederea certificării pentru
conformitate cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere prevăzut la
lit. a) se pune la dispoziția candidaților gratuit prin secretarul comisiei
de concurs. Selectarea dosarelor de
înscriere se face în data de 25
februarie 2019, începând cu ora
10.00, la sediul primăriei comunei
Șimian. Rezultatul selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul
primăriei comunei Șimian în data de
25 februarie 2019, ora 14.00, cu
mențiunea “admis” sau “ respins”,
însoțită de motivul respingerii dosarului. Dosarele incomplete și care nu
conțin documentele prevăzute la lit.
a) -j) se resping. II.Data, Ora și Locul
Concursului /Examenului: Concursul/
examenul se ține la sediul primăriei
comunei Șimian, în data de 27
februarie 2019, ora 10,00- proba
scrisă. III. Condiții de Participare La
Concurs/ Examen: 1. Cetățenie
română si domiciliul în România; 2.
Cunoașterea limbii române, scris și
vorbit; 3.Cunoașterea limbii
maghiare, scris și vorbit; 4. Vârsta de
minimum 18 ani împliniți; 5.Capacitate deplină de exercițiu; 6.Stare de
sănătate corespunzătoare funcției
publice pentru care candidează, atestata pe bază de examen medical de
specialitate; 7. Îndeplinește condițiile
de studii prevăzute de lege pentru
funcția publică, minimum sutdii
liceale cu diploma de bacalaureat;
8.Minim 6 luni de vechime în specialitatea studiilor necesare participării
la concurs /examen; 9.Să nu fie
condamnat pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului sau contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției publice, cu
excepția situatiei în care a intervenit
reabilitarea; 10.Să nu fie destituită
dintr-o funcție publică sau nu i-a
încetat contractul individual de
munca pentru motive disciplinare în
ultimii 7 ani (după caz); 11.Nu a
desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.
IV.PROBE: a)selecția dosarelor de
înscriere; b)probă scrisă; c) interviul;
d) probă suplimentară: utilizarea
calculatorului.
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

DIVERSE
l Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L., cu sediul ales în Reşiţa,
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2,
ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0639/2012.
Te l / F a x :
0355.429.116/0355.429.117, notifică
începerea procedurii de lichidare
şi radiere împotriva debitorului
S.C. Bourjois Caffe S.R.L., prin
Rezoluția nr. 202/14.01.2019,
p r o n u n ţ a t ă d e Tr i b u n a l u l
Caraş-Severin, în Dosarul nr.
410/11.01.2019. Debitoarea are
sediul social în Caransebes, str.
Teiusului, nr. 2, jud. Caraş-Severin,
n r. R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i
J11/197/2012, CUI 30090978.
Creditorii debitorului S.C. Bourjois
Caffe S.R.L. pot depune creanțele
deţinute faţă de debitoare, însoţite
de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Subscrisa S.C. Abi Automotion
S.R.L. - in faliment, cu sediul in
Deva, str. Simion Branutiu, nr. 29,
Jud. Hunedoara, Cod Unic de
Înregistrare: 16905014, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţ u l u i H u n e d o a r a s u b n r.
J20/1141/2012, publica anuntul cu
privirea la contractarea unui
expert evaluator in vederea realizarii evaluarii bunurilor af late in
proprietatea SC Abi Automotion
SRL. Ofertele se depun la sediul
ales al lichidatorului judiciar Darada Insolv I.P.U.R.L. din
Resita, P-ta 1 decembrie 1918, nr.
7,et. 2, ap. 21, Jud. Caras - Severin
sau la adresa de e-mail darada.
insolv@yahoo.com, pana in data de
11.02.2019.
l Subscrisa Invictus Insolv
I.P.U.R.L., cu sediul în Baile
Herculane, str. Mihai Eminescu, nr.
12, ap. 1, Jud. Caraş-Severin; Nr.
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0923/2012., notifică începerea
procedurii de lichidare şi radiere
împotriva debitorului S.C. Lola
Prod S.R.L., prin Rezoluția nr.
5929/05.11.2018, pronunţată de
Tr i b u n a l u l C a r a ş - S e v e r i n , î n
Dosarul nr. 20846/02.11.2018.
Debitoarea are sediul social în
Baile Herculane, str. Trandafirilor,
nr. 11, sc. A, ap. 2, jud. Caraş-Severin, nr. Registrul Comerţului
J11/1275/1992, CUI 3059495.
Creditorii debitorului S.C. Lola
Prod S.R.L. pot depune creanțele
deţinute faţă de debitoare, însoţite
de documentele doveditoare, la
sediul lichidatorului judiciar, în
termen maxim de 15 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l SC NINBOG SRL anunţă

publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul
„Construire hipermagazin -parter
înalt, construcţii anexe, amenajări

GATA!
Simplu, nu?

exterioare: platformă parcare,
spaţii verzi, drumuri, trotuare,
utilităţi, amplasare elemente de
semnalizare -publicitate, accese
rutiere şi pietonale, racordări la
drumurile publice adiacente, branşare la utilităţile urbane, împrejmuire teren şi organizare de
şantier”, propus a fi amplasat în
mun.Moreni, str.22 Decembrie
1989, nr.28. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului din
Târgovişte, Calea Ialomiţei, nr.1, în
zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30, şi vineri, între orele 8.0014.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului.

l Anunt public la solicitarea

avizului de gospodarire a apelor
SC Rodian Invest, cu sediul în
localitatea Voicești, str. Republicii,
nr. 1, județul Vâlcea, anunță
publicul interesat asupra depunerii
documentației tehnice în vederea
obținerii Avizului de Gospodărire a
Apelor pentru investiția: „Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea
scurgerii optime în albie pe râul
Cerna, comuna Valea Marea,
județul Vâlcea”. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare sau care intenționează să
transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa la sediul
Administrației Bazinale de Apă Olt
- Sistemul de Gospodărire a Apelor
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada
Posada nr. 21, județul Vâlcea și la
sediul SC Rodian Invest, din localitatea Voicești, str. Republicii, nr.
1, județul Vâlcea, intre orele 8,00 16,00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul
de Administraţie al ROMAERO
S.A. - cod unic de inregistrare RO
1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului
J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data
de 28.02.2019 ora 15.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi in
Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 21.02.2019, având
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii facilităților de
credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de
27.05.2019 și menținerea garanți-
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ilor deja constituite în favoarea
Băncii Comerciale Române. 2.
Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A.,
care la rândul său va putea delega
alți directori ai societății, să
semneze actele adiționale care se
vor încheia cu Banca Comercială
Română în vederea prelungirii
facilităților de credit în derulare la
Banca Comercială Română şi în
vederea menținerii garanţiilor deja
constituite în favoarea Băncii
Comerciale Romane. 3. Aprobarea
ex-date de 18.03.2019 şi a datei de
19.03.2019 ca dată de înregistrare.
4. Aprobarea împuternicirii directorului general al societăţii pentru
a îndeplini toate formalităţile
necesare în vederea înregistrării
hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în
faţa autorităţilor competente,
incluzând, dar fără a se limita, la
Oficiul Registrului Comerţului,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul sus menţionat
va putea delega puterile acordate
conform celor de mai sus oricărei
persoane după cum consideră
necesar. La sedinţă pot participa şi
vota numai acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor societăţii
la data de 21.02.2019, stabilită ca
dată de referinţă. Documentele şi
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul
AGA, începând cu data de
28.01.2019, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social au dreptul: de
a introduce până la data de
08.02.2019 puncte pe ordinea de zi
a adunării generale extraordinare
a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală extraordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la
data de 08.02.2019 proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
extraordinare. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea
are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari,
sub condiţia respectării art. 198
d i n R e g u l a m e n t u l A . S . F. n r.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice).
Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot
exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin
corespondență atat în limba
română, cat şi în limba engleză, se

pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii precum şi pe
pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com, începând cu
data de 28.01.2019. Formularul de
vot prin corespondență, completat
de către acţionar şi însoțit de o
copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat
de ORC împreună cu copia actului
care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (28.02/01.03.2019 ora
14.00) cu menţiunea scrisă pe plic
în clar şi cu majuscule “VOT
P R I N C O R E S P O N D E N ŢĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A
ACŢIONARILOR DIN
28.02/01.03.2019”. Buletinele de
vot prin corespondenţă care nu
sunt primite în forma şi în
termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) –
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în
baza unei Împuterniciri speciale
(Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri
generale). Forma Împuternicirii
speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
28.01.2019. Împuternicirea
specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o
oră înainte de adunare (
28.02/01.03.2019 ora 14.00). În
cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea scrisă în
clar şi cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢION A R I L O R
D I N
28.02/01.03.2019”. Procurile
speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării
generale de către alte persoane
decât acţionarii se poate face şi în
baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru
o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii
cu condiţia ca împuternicirea
generală să fie acordată de către

acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr.
24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art. 202
din Regulamentul ASF nr. 5/2018
și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de
adunare ( 28.02/01.03.2019 ora
14.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale),
de către o persoană care se af lă
intr-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.E.A. se
reprogramează pentru data de
01.03.2019, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi
şi dată de referinţă. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04; fax
021/319.20.82.” Prezentul Convocator anulează Convocatorul
A.G.E.A. înregistrat la R.A.
M o n i t o r u l O f i c i a l s u b n r.
5517946/27.12.2018 şi publicat în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a nr. 4901/28.12.2018.
Preşedinte C.A. Ştefan Paraschiv.

l Convocator. În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul
de Administraţie al ROMAERO
S.A. - cod unic de inregistrare RO
1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului
J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
28.02.2019 ora 14.00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 21.02.2019, având
următoarea ordine de zi: 1.
Constatarea încetării mandatelor
de administratori ai ROMAERO
S.A. al dnei. Doina VARIU, dnei.
Denisa Mihaela VOINEA, dlui
Alexandru BUŞCU şi dlui. Petre
Florian DINU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data
de 28.02.2019. 2. Alegerea unui

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
număr de patru administratori ai
societăţii. 3. Stabilirea duratei
mandatelor administratorilor aleși
la pct.2. 4. Aprobarea ex-date de
18.03.2019 şi a datei de 19.03.2019
ca dată de înregistrare. 5. Aprobarea împuternicirii directorului
general al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor în faţa autorităţilor
competente, incluzând, dar fără a
se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de
Valori Bucureşti. Mandatarul sus
menţionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră necesar. La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
21.02.2019, stabilită ca dată de
referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi precum şi
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 28.01.2019,
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 08.02.2019
puncte pe ordinea de zi a adunării
generale ordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de
08.02.2019 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale ordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării
generale. Societatea are obligaţia
de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi
exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot
exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin
corespondență atat în limba
română, cat şi în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii precum şi pe
pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com, începând cu
data de 28.01.2019. Formularul de
vot prin corespondență, completat
de către acţionar şi însoțit de o
copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
de ORC împreună cu copia actului
care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (28.02/01.03.2019 ora
13.00) cu menţiunea scrisă pe plic
în clar şi cu majuscule “VOT
P R I N C O R E S P O N D E N ŢĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 28.02/01.03.2019”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi
vot precum şi la numărătoarea
voturilor în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari,
în baza unei Împuterniciri speciale
(Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri
generale). Forma Împuternicirii
speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
28.01.2019. Împuternicirea
specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o
oră înainte de adunare (
28.02/01.03.2019 ora 13.00). În
cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se
expediază prin poştă trebuie facută
pe plic menţiunea scrisă în clar şi
cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
28.02/01.03.2019”. Procurile
speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării
generale de către alte persoane
decât acţionarii se poate face şi în
baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale) valabilă pentru
o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele af late în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr.
24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art. 202
din Regulamentul ASF nr. 5/2018
și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de
adunare ( 28.02/01.03.2019 ora
13.00), în copie, cuprinzând menţi-
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LICITAŢII
l S.C. MILUXIN ENB SRL, prin

lichidator judiciar C.I.I. POHRIB
IONELA, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează:
ACTIVUL NR.1: Spaţiu comercial
din Broșteni, jud. Suceava Adresa:
Imobil cu nr. 427 pt teren si nr.
427-C1 pt cladire inscris in CF
30479 Brosteni. Format din: -teren
cu suprafata de 160 mp;
-constructie P+E+M vânzarea se
va face prin licitatie publica cu
strigare, cu preţul de pornire de
85% din prețul evaluat, de
189.550lei (fara TVA). Persoanele
care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt, înainte cu minim
5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea
decăderii, la sediul lichidatorului
judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu
nr. 43, jud. Iaşi. LICITAŢIA VA
AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN
IAŞI, STR. VASILE LUPU NR.
43, JUD. IAŞI, ÎN DATA DE
31.01.2019 ora 16:30, ŞI SE VA
DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII
NR. 85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE
REGULAMENTULUI DE
VÂ N Z A R E A P R O B A T D E
ADUNAREA CREDITORILOR
DIN DATA DE 29.01.2015. Adjudecarea se va face în conformitate
cu prevederile Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a licitaţiei, Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
şi desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,

pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iaşi, STR. VASILE LUPU
NR. 43, jud. Iaşi, până la data de
31.01.2019 ora 16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I.
POHRIB IONELA la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890

l UAT Comuna Grumăzeşti,

judeţ Neamţ, scoate la licitaţie
publică concesionarea unui spaţiu
în suprafaţă de 32mp, situat la
etajul imobilului Sediu al Sistemului de alimentare cu apă din
sat/comuna Grumăzeşti, judeţ
Neamţ, în data de 15.02.2019.
Relaţii la sediul Primăriei Grumăzeşti, judeţ Neamţ, sau la tel./fax:
0233.786.059.

l Primăria Comunei Peciu Nou,

judeţul Timiş, nr.189, organizează
în data de 18.02.2019, ora 10.00, la
sediul Primăriei Peciu Nou, licitaţie publică deschisă cu strigare în
vederea vânzării apartamentului
cu nr.1 din imobilul cu nr.274 din
localitatea Peciu Nou. Înscrierile
se fac la sediul Primăriei Peciu
Nou începând cu data de
28.01.2019 până la data de
13.02.2019, ora 14.00. Informaţii
suplimentare la telefon:
0256.414.500.

l Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Botoşani organizează
licitaţie publică cu strigare pentru
atribuirea contractului de închiriere a 0,5 mp situat în Pavilionul
administrativ din mun. Botoşani,
Str. I. C Brătianu nr. 110 în scopul
amplasării unui automat pentru
distribuire băuturi calde. Persoanele interesate se vor prezenta la
sediul unităţii din mun. Botoşani,
Str. I. C Brătianu nr. 110, de unde,
în perioada 28- 31.01.2019, ora
15.00, pot solicita în scris fişa de
date a achiziţiei, care se obţine
contra sumei de 1 leu.
l S.C. Consiron S.R.L. Resita - în

reorganizare anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunurilor
imobile, reprezentand: -Teren
acces CF 40023, cad: 5531 top
1146/4 Reșița, suprafata de 1.440
mp - pret 15.999,3 lei; -Teren acces
CF 33684, cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, suprafata de
583 mp - pret 6.477,3 lei, -Teren
acces CF 33685, cad: 3289 top
1173/1174/23 Reșița, suprafata de
1.430 mp - pret 15.887,7 lei, -Teren
arabil CF 36089, cad: 3267 top
1173/1174/1 Reșița, suprafata de
4.477 mp - pret 99.483,3 lei, -Teren
arabil CF 40066, cad: 3268 top
1173/1174/2 Reșița, suprafata de
1.578 mp - pret 35.064,9 lei; -Teren

arabil CF 40021, cad: 3276 top
1173/1174/10 Reșița, suprafata de
600 mp - pret 13.332,6 lei; situate
în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin; -Teren
CF 36091 Țerova, top 809/2/a/57/2,
suprafata de 71 mp - pret 1.174,5
lei; -Teren CF 36092 Țerova, top
809/2/a/57/3, suprafata de 2.732
mp - pret 45.196,2 lei; situate în
Reșița în apropiere de Calea
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin;
-Teren fâneață CF 39948, top
809/2/a/60/1, Resita, suprafata de
5.754 mp - pret 100.595,7 lei; situat
în Reșița zona Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Severin. Pretul de
pornire al licitatiei este de 90 % din
pretul de evaluare. Caietele de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al administratorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21,
Jud. Caras - Severin, telefon
0355/429.116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 350 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de
14.02.2019, orele 14.00, la sediul
ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caras
- Severin. In caz de neadjudecare,
se va proceda la organizarea licitatiei pentru data de 28.02.2019,
orele 14.00.

l 1.Informaţii generale privind

concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi /sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, comuna Sadova,
județul Dolj, cod poștal: 207505,
telefon: 0251.376.622, fax:
0351.418.644, cod fiscal: 4553437,
e-mail: primariacomuneisadova@
gmail.com, sadova@cjdolj.ro. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
terenuri, bunuri publice, identificate pe raza Comunei Sadova,
județul Dolj, după cum urmează:
Nr.crt.; Tarla; Parcela; Suprafața
(ha); Categoria: 1.; T 85; P 680;
0,1000; Intravilan. 2.; T 177; P
1124; 0,8200; Extravilan. 3.; T 177;
P 1120; 1,0000; Extravilan. 4.; T
177; P 1119; 0,8000; Extravilan. 5.;
T 177; P 1118; 0,6500; Extravilan.
6.; T 177; P 1117; 2,1000; Extravilan. 7.; T 177; P 1116; 0,4500;
Extravilan. 8.; T 177; P 1114;
3,8900; Extravilan. 9.; T 177; P
1113; 0,1500; Extravilan. 10.; T
177; P 1110; 1,5000; Extravilan.
11.; T 102; P 760; 0,8000; Extravilan. 12.; T 102; P 759; 0,6500;
Extravilan. 13.; T 102; P 758;
0,8000; Extravilan. 14.; T 101; P
752; 1,2800; Extravilan. 15.; T 102;
P 761, 761/1; 4,0000; Extravilan.
16.; T 102; P 761/2; 6,12000; Extravilan. 17.; T 74; P 541; 1,5000;
Extravilan. 18.; T 73; P 535, 537;
2,5000; Extravilan. 19.; T 50; P
286; 2,0000; Extravilan. 20.; T 19;
P 57; 8.5600; Extravilan. 21.; T 82;
P 632; 3,2000; Extravilan. 3.Infor-
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unea conformităţii cu originalul,
sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale),
de către o persoană care se af lă
intr-o situaţie de conf lict de interese, în conformitate cu dispoziţiile
art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de
01.03.2019, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată
de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax 021/319.20.82.”
Preşedinte C.A. Ştefan Paraschiv.
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maţii privind documentaţia de
atribuire: de la sediul Primăriei
Sadova, str. Craiovei, nr.165,
judeţul Dolj. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire
se poate procura, prin cerere, de la
sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului/ administratorului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul de
Achiziții al Primăriei Sadova,
strada Craiovei, nr.165, județul
Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
Preţul caietului de sarcini este de
400Lei. Se achită la casieria Primăriei Sadova. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
14.02.2019, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr. 165,
judeţul Dolj. 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 21.02.2019,
ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul
Primăriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeţul Dolj. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un
exemplar original și un exemplar
copie. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 26.02.2019,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Sadova, str. Craiovei, nr. 165,
judeţul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secţia de
Contencios a Tribunalului Dolj,
sediul: Craiova, str.Brestei, nr.129,
județul Dolj, telefon/fax:
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 23.01.2019.

T 178; P 1127, 1128; 3,7000; intravilan; privat; închiriere. 4.; T 110;
P1/1; 0,3000; extravilan; privat;
vânzare. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate procura
de la sediul Primăriei Sadova, str.
Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
cerere, de la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului /administratorului/
vânzătorului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
de Achiziţii al Primăriei Sadova,
str. Craiovei, nr.165, jud.Dolj.
3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar:
Preţul caietului de sarcini este de
400RON. Se achită la casieria
Primăriei Sadova. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
14.02.2019, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: la sediul Primăriei
Sadova, str.Craiovei, nr.165, judeţul
Dolj. 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 21.02.2019, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Primăriei Sadova,
str.Craiovei, nr.165, judeţul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un exemplar original şi un
exemplar copie. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică
de deschidere a ofertelor:
26.02.2019, ora 10.00, la sediul
Primăriei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, judeţul Dolj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios a Tribunalului Dolj, sediul:
Craiova, str. Brestei, nr.129, județul
Dolj, telefon: 0251.418.612, fax:
0351.430.088, e-mail: tr-dolj@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 23.01.2019.

l 1.Informaţii generale privind

l Pierdut ştampila Asociaţiei de

concedentul/administratorul/vânzătorul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria
Comunei Sadova, str.Craiovei,
nr.165, cu e-mail: sadova@cjdolj.ro,
telefon: 0251.376.622, fax:
0351.418.644, CUI: 4553437. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii/ vânzării/î nchirierii, în
special descrierea şi identificarea
bunului ce urmează să fie concesionat/închiriat/vândut: Nr.crt.;
Tarla; Parcela; Suprafaţa (ha);
Categoria; Domeniu public/priva;
Scopul evaluării: 1.; T 1; P 3,4,5;
0,3285; intravilan; privat; concesionare. 2.; T 112; P 4623; 0,2200;
intravilan; privat; concesionare. 3.;

PIERDERI
Proprietari din Bd. Dacia 26, S 1,
pe numele Administrator Dumitrache Marin şi Leonescu Dalila. O
declar nulă.

l Pierdut act de proprietate pe
numele Pintilie Victor str. Bd.
Dacia 26, et. 7, ap. 12, S 1, încheiat
sub nr. 1052/10.08.2010, la Notariatul Iordache şi Asociaţii, din str.
Londra nr. 18, ap. 16, S 1, încheiat
de Notara Calborean Alina. Îl
declar nul.
l Pierdut adresă achitare inte-

grală a apartamentului pe numele
Crişu Ioana şi Dumitru, dobândit
p r i n c o n t r a c t u l n r. 1 1 2 9 4 /
08.01.1992. O declar nulă.

