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OFERTE SERVICIU
l Yra Bet Sud SRL, cu sediul în 
jud.Dolj, angajează mecanic 
utilaje. Cerințe: studii liceale. 
Relații la tel.: 0763.607.080.

l Glamour Sarah SRL, cu sediul 
în jud.Olt, angajează director soci-
etate comercială. Cerințe: studii 
l iceale .  Informați i  la  te l . : 
0769.556.854.

l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov 
organizează în data de 26.03.2020 
concurs recrutare pentru 1 Şofer 
şi 1 Îngrijitor spaţii verzi. Detalii 
la 0721.490.200.

l Societatea Elprest Gostilele 
SRL cu sediul in sat Tamadau 
Mare, com.Tamadau Mare, jud.
Calarasi, CUI RO26283962, 
tel.0722694300, angajeaza 6 
muncitori necalificati in agricul-
tura, COD COR921302. CV-urile 
se trimit la: tancueugen@yahoo.
com pana la data de 26.03.2020. 
Selectia va avea loc in data de 
27.03.2020.

l SC Food Unic Events SRL, 
având CUI 32707191, cu sediul în 
sat Dudeştii Noi, Str.Salcâmilor, 
nr.3,  Jud.Timiş,  angajează: 
lucrător bucătărie, cod COR 
941201 -2 posturi. Cerințe: studii 
medii ,  cunoştințe de l imba 
engleză, cunoştințe în domeniul 
gastronomic. Selecția are loc în 
data de 24.03.2020, ora 09.00, la 
sediul societății.

l SC Dumicon SRL, având CUI 
17248940, cu sediul în Sighetul 
Marmației, Str.Căprioarei, nr.25, 
Jud.Maramureş ,  angajează 
muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptuşeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet, 
cod cor 931301 -2 posturi, insta-
lator rețele termice şi sanitare, cod 
cor 712612 -2 posturi, dulgher, cod 
cor 711502 -2 posturi, confecțio-
ner-montator produse din lemn, 
cod cor 752206 -2 posturi, inginer 
instalații pentru construcții, cod 
cor 214203 -1 post, electrician în 
construcții, cod cor 741101 -1 
post. Cerințe: studii medii, cunoş-
tințe de limba engleză, cunoştințe 
în domeniul construcțiilor. Selecția 
are loc în data de 24.03.2020, ora 
12.00, la sediul societății.

l Oraşul Vlăhița, str.Turnătorilor, 
nr.20, judeţul Harghita, anunţă 
amânarea concursului conform 
H.G.nr.286/2011 pentru ocuparea 
postului contractual temporar 
vacant de administrator public 
organizat iniţial: -Proba scrisă în 
data de 27.03.2020, ora 10.00; 

-Proba interviu în data de 
30.03.2020, ora 12.00 astfel: La o 
dată care se va comunica ulterior. 
Prin acest anunţ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a număr 
250/12.III.2020, pagina 8, cod 
247.014.

l Consiliul Local al Oraşului 
Plopeni, b-dul Independenței, 
nr.12, județul Prahova, în baza 
H.G.nr.286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea unui 
post contractual de conducere, 
vacant, pe perioadă nedetermi-
nată: -Director în cadrul Clubului 
Sportiv Orăşenesc Plopeni. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-proba scrisă: 14 aprilie 2020, ora 
10.00; -interviu: 21 aprilie 2020, 
ora 10.00. Condițiile generale de 
participare la concurs sunt cele 
p r e v ă z u t e  î n  a r t . 3  d i n 
H.G.nr.286/2011. Condițiile speci-
fice de ocuparea postului: -studii 
superioare, absolvite cu diplomă 
de l icență sau echivalentă; 
-vechime în specialitatea studiilor: 
minim 5 ani; -cunoştințe de 
operare PC word şi excel; -abilități 
de manageriat. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
oraşului Plopeni, b-dul Indepen-
denței, nr.12. Relaţii suplimentare 
la sediul Primăriei oraşului 
Plopeni, b-dul Independenței, 
nr.12. Persoană de contact: Duta 
Amalia, telefon 0736.866.322 sau 
0 2 4 4 . 2 2 0 . 1 3 2  i n t . 1 2 ,  f a x 
0244.220.172, mail: contact@
primariaplopeni.ro 

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, str.
Ştefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tual temporar vacante, de: -Infir-
mier debutant la Secţia Chirurgie 
Generală -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e 
H.G.nr.286/23.03.2011 cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
- p r o b a  s c r i s ă  î n  d a t a  d e 
07.04.2020, ora 09.00; -proba 
interviu în data de 13.04.2020, ora 
09.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: I.
Infirmier debutant: -diplomă de 
absolvire a şcolii generale; -fără 
vechime în funcția de infirmier. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul 

Oficial, Partea a III-a la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de 
contact: economist Juverdianu 
Bogdan -Telefon 0235.312.120/
interior 138.

l Spitalul Municipal Caracal, cu 
sediul în Caracal, str.Plevnei, 
nr.36, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea, pe peri-
oadă nedeterminată, conform 
H.G.nr.286/2011, a următoarelor 
posturi contractual vacante: -Asis-
tent medicină generală principal 
-2 posturi. Condiții specifice de 
participare la concurs: -studii 
postliceale -medicină generală; 
-certificat de grad principal în 
specialitatea medicină generală; 
-membru al  OAMGMAMR; 
-vechime ca asistent medical: 
minim 5 ani. Înscrieri în perioada: 
24.03.2020-06.04.2020, zilnic între 
orele 07.30-09.00 şi 13.00-14.30, la 
sediul unității. Proba scrisă: 
21.04.2020, ora 10.00; Proba 
interviu: 24.04.2020, ora 10.00. 
Informații suplimentare: la sediul 
unității, la telefon 0249.512.880 
int.190, pe www.smcaracal.webs.
com

l Primăria oraş Mărăşeşti, jud. 
Vrancea organizează în 14-04-
2020, ora 9, Concursul privind 
ocuparea unui post vacant 
personal contractual, pe perioadă 
nedeterminată, de  referent grad 
debutant,  în Centrul de zi 
socio-educațional, din Direcția de 
asistență socială, subordonată  
Consiliului local al oraş Mărăşeşti. 
Condiții de participare: -Generale: 
art.3 din HG nr.286/2011 şi art.626  
din OUG 57/2019 /Codul adminis-
trativ. -Specifice: -diplomă /adeve-
rință absolvire minim studii medii; 
-vechime în muncă- nu se solicită.  
Î n  p e r i o a d a  2 4 . 0 3 . 2 0 2 0 - 
06.04.2020, la sediul Primăriei se 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs, conform art.6 din 
HG nr.286/2011. Concursul  va 
avea următoarele etape: 1. Selecția 
dosarelor între  07- 08.04.2020; 2. 
Proba scrisă în data de  14-04-
2020, ora 9; 3. Interviul- dată 
anunțată după proba scrisă. Bibli-
ografia va fi afişată pe site-ul şi pe 
tabela de afişaj ale instituției. 
Relații suplimentare, la sediul 
Primăriei oraş Mărăşeşti şi telefon 
0237260150.

CITAŢII
l Se aduce la cunoştinţa publi-
cului că a fost deschisă procedura 
de declarare a morţii numitului 
Udrea Jenica, cauză ce face 

obiectul dosarului civil  nr. 
7584/196/2019 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Brăila, cu termen de jude-
cată la data de 29.04.2020, în acest 
sens adresând invitaţia ca orice 
persoană să comunice datele pe 
care le cunoaşte în legatură cu cel 
dispărut.

l Se citează numitul Andacs Jiga 
în cauză dosar nr.5234/290/2019 al 
Judecătoriei Reşița, cu obiect 
divorț fără minori, având ca recla-
mantă  pe  numi ta  Andacs 
Elena-Mihaela, pentru termenul 
de judecată din data de 28 aprilie 
2020.

DIVERSE
l Partidul Puterii Umaniste (soci-
al-liberal) anunță depunerea la 
Tribunalul Bucureşti a cererii de 
înregistrare a modificărilor adop-
tate la statut şi a unor persoane 
alese în funcții de conducere.

l Bricostore România S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, 
sector 6, Calea Giuleşti, nr. 1-3, 
etaj 2, anunță public solicitarea de 
obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „magazin Brico 
Depot”, amplasat în municipiul 
Oradea, Str. Ogorului,  nr. 65/B, 
județul Bihor. Eventualele propu-
neri şi sugestii din partea publi-
c u l u i  p r i v i n d  a c t i v i t a t e a 
menționată vor fi transmise în 
scris şi sub semnătură la sediul 
Agenț ie i  pentru  Protec ț ia 
Mediului Bihor, din municipiul 
Oradea Bd. Dacia, nr. 26, județul 
Bihor, în zilele de luni -miercuri, 
între orele 8.00 -12.00.

l Bricostore România S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, 
sector 6, Calea Giuleşti, nr. 1-3, 
etaj 2, anunță public solicitarea de 
obținere a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „magazin Brico 
Depot”, amplasat în municipiul 
Brăila, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 
60, județul Brăila. Eventualele 
propuneri şi sugestii din partea 
publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în 
scris şi sub semnătură, prin postă/
curier la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Brăila, din 
municipiul Brăila, B-dul Indepen-
denței nr.16, Bl. B5, pe e-mail: 
office@apmbr.anpm.ro sau pe fax: 
0339401837.

l Oraşul Vlăhiţa, cu sediul în 
localitatea Vlăhiţa, Str.Turnăto-
rilor, nr.20, judeţul Harghita, cod 
fiscal 4245224, aduce la cunoştinţă 
publică atribuirea de contracte de 
finanţare nerambursabilă din 
fonduri publice în conformitate cu 

„Programul anual de sprijinire a 
organizaţiilor civile din oraşul 
Vlăhiţa pe anul 2020”, în acord cu 
prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile. Condiţiile, dome-
niul de activitate, suma totală 
alocată, sesiunea de depunere şi 
documentaţia necesară întocmirii 
proiectelor, procedura de selecţie, 
cât şi alte informaţii în acest sens 
se pot obţine pe siteul Primăria 
oraşului Vlăhiţa, www.primariav-
lahita.ro, sau la tel. 0266.246.634, 
e-mail: office@primariavlahita.ro. 
Acest anunț a fost publicat şi în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr.250/12.03.2020.

l Suciu Flavius Viorel, titularul 
planului PUZ -zona locuințe şi 
servicii, comuna Giarmata, sat 
Giarmata ,  CF 405601,  nr.
Cad.405601, top A1076/1/24, jud.
Timiş, aduce la cunoştința publi-
cului că decizia etapei de înca-
d r a r e  d i n  p r o c e d u r a  d e 
reglementare  conform HG 
1076/2004 este cea de adoptare a 
planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite în scris în 
termen de 10 zile calendaristice la 
sediul APM Timiş, b-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara.

l Autoritatea finanţatoare Consi-
liul Local al oraşului Videle, CUI 
6853155, cu sediul în Videle, str.
Republicii nr. 2, tel.: 0247.453.017, 
fax: 0247.453.015, e-mail: prima-
riavidele@yahoo.com, invită 
persoanele fizice şi juridice fără 
scop patrimonial, respectiv asocia-
ţiile şi fundaţiile constituite 
conform legii care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună ofertă în 
scopul atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniul: cultură. 1.Procedura 
aplicată pentru atribuirea contrac-
telor de finanţare nerambursabilă 
a proiectelor din domeniul cultură 
pe anul 2020 este prevăzută de 
art.6 din Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 
2.Sursa de finanţare a contractului 
ş i  valoarea:  bugetul  local , 
175000Lei, pentru domeniul 
Cultură. 3.Durata proiectelor: 
august 2020 /decembrie 2020. 
4.Data limită pentru depunerea 
p r o p u n e r i l o r  d e  p r o i e c t : 
27.04.2020, ora 16.30. 5. Adresa la 
care trebuie depuse propunerile de 
proiect: str.Republicii nr.2 (Regis-
tratura Primăriei Videle). 6.
Selecţia şi evaluarea proiectelor în 
vederea obţinerii finanţării neram-
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bursabile se va face de către 
comisia de evaluare, în perioada 
28.04.2020-16.06.2020. Programul 
anual a fost publicat în Monitorul 
O f i c i a l  a l  R o m ȃ n i e i , 
nr.50/17.03.2020, Partea a VI-a.

l SC Atlanta Marmi Graniti 
SRL, cu sediul in Arad, strada 
Petru Rares, nr. 125/A, judeţ Arad, 
punct de lucru in localitatea Arad, 
strada Czigler Antoniu, nr. 8, 
judeţ Arad tel. 0788300043, 
doreste sa obtina reautorizare de 
mediu pentru desfasurarea activi-
tatii  cod CAEN 2370 Taierea, 
fasonarea si finisarea pietrei. Prin-
cipelele faze ale procesului tehno-
logic sunt: - aprovizionarea cu 
materie prima (placi semifabricate 
de marmura, granit si travertin); - 
debitare la dimensiunile solicitate 
de beneficiari; - finisarea si slefu-
irea produselor; - depozitare sin 
comerc ia l izare .  Masur i  de 
protectie a factorilor de mediu. 
Apa: bazin vidanjabil betonat 
pentru apele uzate fecaloid mena-
jere si bazin decantor betonat 
pentru apele uzate tehnologic; 
Aer: sistem de exhaustare cu tubu-
latura metalica si recipient pentru 
colectare pulberi; Sol: platforme 
betonate. Gestiunea deseurilor se 
face conform normelor in vigoare. 
Observatiile publicului formulate 
in scris/informatiile privind poten-
tialul impact asupra mediului pot 
fi depuse la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Arad, 
B-Dul Dragalina, nr. 16, tel 
0257280331 in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

SELECŢIE OFERTE
l  A n u n ţ  d e  p a r t i c i p a r e . 
Programul National - Fondul 
pentru Azil, Migrație și Integrare. 
Ref: FAMI/20.01. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfă-
șoară o procedură de evaluare și 
selecţie a proiectelor de grant, 
vizând implementarea acţiunilor: 
”Integrarea socială a beneficiarilor 
unei forme de protecție și a străi-
n i l o r  cu  ș edere  l ega lă  în 
România”, ”Monitorizarea măsu-
rilor de returnare forţată”, 
”Returnarea voluntară umanitar 
asistată și reintegrarea străinilor 
în țările de origine” din cadrul 
Programului Naţional - Fondul 
pentru Azil, Migraţie și Integrare. 
Data limită pentru depunerea 
propunerilor este: 07.04.2020, ora 
09.00. Perioada de selectie si 
evaluare a proiectelor este: 
07.04.2020, ora 10.00 - 05.05.2020. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în 
forma completă se găsesc pentru 
consultare la Inspectoratul 
General pentru Imigrări, str. Lt. 

col. Constantin Marinescu nr. 
15A, sector 5, București și pe 
pagina de Internet, www.igi.mai.
gov.ro. Pentru informaţii detaliate 
și clarificări puteţi să ne contactaţi 
la tel. +40 21-410.75.13 sau e-mail: 
sip.igi@mai.gov.ro. Procedura de 
evaluare și selecţie a proiectelor de 
grant se desfășoară pe baza preve-
derilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 
iulie 2015 privind evaluarea și 
selecţia proiectelor de grant în 
cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul 
pentru azil, migraţie și integrare 
pentru perioada 2014-2020. Anunţ 
publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 53 /20.03.2020, 
Partea a VI-a.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Admi-
nistrație al Pielorex S.A. convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 
22.04.2020, ora 12.00, la sediul 
societății din comuna Jilava, Prel.
Șos.Giurgiului, nr.33A, județul 
Ilfov, cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea raportului consiliului 
de administrație; 2.Aprobarea 
raportului auditorului indepen-
dent; 3.Aprobarea bilanțului 
contabil și a contului de profit și 
pierderi pe anul 2019; 4.Diverse. 
În situația neîndeplinirii cvoru-
mului legal în ziua de 22.04.2020, 
adunarea generală se reprogra-
mează pentru data de 23.04.2020, 
la aceeași oră și în același loc. 
Președintele Consiliului de Admi-
nistrație, Acsinte Dorel.

l Convocator. Președintele Consi-
l iu lu i  de  Adminis t raț ie  a l 
TEXIND SA, cu sediul în Craiova, 
str.Caracal, nr. 172B, județul Dolj, 
înmatriculată în Registrul Comer-
țului sub nr.J16/1042/1991, având 
CUI 2313667 atribuit fiscal RO, 
pentru aplicarea prevederilor 
art.111, 117 și art.118 din Legea 
31/1990, republicată, privind soci-
etățile comerciale, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor TEXIND SA pentru 
data de 24.04.2020, ora 11.00, care 
va avea loc la sediul TEXIND SA 
din Craiova, str.Caracal, nr.172B, 
pentru toți acționarii cu data de 
referință 01.04.2020 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
situațiilor financiare aferente 
anului 2019 pe baza: -raportului 
de gestiune al Președintelui Consi-
liului de Administrație pentru 
exercițiul financiar 2019; -raportul 
Auditorului Financiar Extern 
pentru exercițiul financiar 2019; 
-raportul cenzorilor interni pentru 
exercițiul financiar 2019. 2.Descăr-
carea de gestiune a Președintelui 
Consiliului de Administrație 

pentru exercițiul financiar 2019. 
3.Aprobarea datei de înregistrare. 
Propunerea pentru data  de înre-
gistrare prin care urmează să se 
identifice acționarii care urmează 
a beneficia de alte drepturi și 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale este 
18.05.2020. 4.Alegerea unui nou 
membru în Consiliu de Adminis-
trație, ca urmare a demisiei unui 
membru. Lista cuprinzând infor-
mații cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcția de admi-
nistrator se află la dispoziția acțio-
narilor putând fi consultată și 
completată de aceștia. 5.Alegerea 
unui nou membru în comisia de 
cenzori. Dacă la prima convocare 
nu se întrunește cvorumul legal 
necesar, a doua A.G.O.A. se va ține 
în ziua de 25.04.2020, ora 11.00, 
tot la sediul menționat al TEXIND 
SA, iar hotărârea se va adapta 
potrivit dispozițiilor legale.

l Consiliul de administraţie al 
Camion Service S.A., prin Preșe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie, cu sediul în Ploiesti, str. 
Pompelor nr. 6, jud. Prahova, 
înmatriculată sub nr. J29/71/1991, 
CIF RO 1356597, în baza art. 113 
și urm. din Legea nr. 31/1990 și a 
dispoziţiilor Actului constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a acţiona-
r i l o r  ( A G E A )  î n  d a t a  d e 
13.04.2020, ora 09.00, la sediul 
societatii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
r i lor  la  data  de  refer inţă 
30.03.2020 cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea majorarea 
capitalului social prin emisiunea a 
190.000 noi acţiuni nominative și 
dematerializate cu valoare nomi-
nală de 2,5 lei fiecare actiune, în 
schimbul aporturilor în numerar 
în cuantum de 475.000 lei. 2. 
Aprobarea stabilirii ca modalitate 
de efectuare a emisiunii de noi 
acţiuni nominative și demateriali-
zate subscrierea în virtutea drep-
t u l u i  d e  p r e e m p ţ i u n e  a l 
acţionarilor existenţi la data de 
referinţă 30.03.2020. 3. Aprobarea 
stabilirii condiţiilor emisiunii: a. 
acţiunile pot fi subscrise la 
valoarea nominală de 2,5 lei, fără 
primă de emisiune, de către acţio-
narii înregistraţi în evidenţele 
societăţii la sfârșitul zilei de 
30.03.2020, în proporţie cu 
numărul acţiunilor pe care le 
posedă, în termen de 30 de zile de 
la data publicării  hotărârii 
adunării generale în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a; 
b. stabilirea contului bancar al 
societăţii în care se va face plata  
c. aprobarea modelului cererii de 

subscriere;  d. acţiunile nesub-
scrise și neplătite în termen de 30 
de zile de la data publicării hotă-
rârii de majorare în Monitorul 
Oficial al României nu sunt oferite 
spre subscriere publicului si se 
anuleaza iar dacă majorarea de 
capital propusă nu este subscrisă 
integral, capitalul va fi majorat în 
cuantumul subscrierilor primite. 
4. Mandatarea Consiliului de 
administraţie să înainteze cererile 
de subscriere acţionarilor, iar după 
împlinirea termenului subscrie-
rilor și vărsamintelor a acţiunilor 
nominative și dematerializate noi 
emise, să dispuna masurile nece-
sare pentru constatarea numa-
rului actiunilor noi care au fost 
subscrise, sa anuleze actiunile 
ramase nesubscrise, sa stabileasca 
valoarea cu care se majoreaza 
capitalul social, sa modifice Actul 
Constitutiv al societatii in confor-
mitate cu noua valoare a capita-
lului social si cu noua structura a 
actonariatului acesteia, sa efec-
tueze toate formatiunile necesare 
la institutiile competente in 
vederea inregistrarii majorarii de 
capital social. 5. Imputernicire 
Presedintelui Consiliului de 
Administratie pentru a semna 
hotararile AGEA și delegarea unei 
persoane cu înregistrarea hotărârii 
la toate institutiile competente. 
Începând cu data publicarii 
convocatorului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, 
și în unul dintre ziarele de largă 
răspândire din localitatea în care 
se află sediul societăţii sau din cea 
mai apropiată localitate, docu-
mentele supuse aprobarii /ratifi-
carii și materialele informative, 
referitoare la problemele incluse 
în ordinea de zi, se pot consulta de 
catre actionari la sediul social al 
Societatii între orele 9 - 12, în 
zilele lucrătoare, cu programare 
telefonica inainte. În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 
privind societatile comerciale acti-
onarii pot vota în AGEA prin 
reprezentare. Exercitarea votului 
prin reprezentare se poate realiza 
prin reprezentant autorizat 
desemnat prin procura speciala. 
Procura specială se va întocmi în 
trei exemplare originale, unul 
pentru societate, unul pentru acti-
onar și unul pentru reprezentant. 
Procura specială se va depune în 
original la sediul societății, cu 24 
de ore înainte de adunare, un 
exemplar original, semnat și ștam-
pilat, urmând a fi pus la dispoziția 
reprezentantului pentru a fi înfăți-
șata de acesta. În cazul în care 
adunarea nu poate delibera ori lua 
hotărâri datorită neîntrunirii 
cvorumului statutar, cea de a doua 
ședinţă a adunării se va ţine la 
data de 14.04.2020, ora 9, în 

același loc, cu aceeași ordine de zi 
și aceeași dată de referinţă.

l Convocatorul Adunării Gene-
rale  Ordinare  a  Acţionarilor 
COMPLEX COMET S.A. Bucu-
rești: Administratorul unic al 
societăţii COMPLEX COMET 
S.A. cu sediul social în București, 
Bd. Timișoara Nr.84, Sector 6, cod 
unic de înregistrare RO2622360, 
nr. Înmatriculare la Registrul 
Comerţului J40/391/1991, tel: 
021/4441866, fax: 021/4441869, 
potrivit deciziei Administratorului 
societăţii din data de 11 martie 
2020, în temeiul dispoziţiilor Legii 
nr. 31/1990, Legii nr.24/2017 și ale 
Regulamentului  nr.5 /2018, 
Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii  
(AGOA) în data de 22 aprilie 2020 
ora 10.00, la sediul societăţii din 
București, Bd. Timișoara nr.84, 
Sector 6. În cazul în care la data 
menţionată mai sus, ca fiind data 
primei convocări a ședinţei 
AGOA, nu se întrunește cvorumul 
de prezenţă prevăzut de lege, se 
convoacă și se fixează cea de-a 
doua ședinţă AGOA pentru data 
de 23 Aprilie 2020 ora 10.00 având 
aceeași ordine de zi. Doar persoa-
nele care sunt înregistrate ca acţi-
onari ai societăţii la sfârșitul zilei 
de 10 aprilie 2020 „data de refe-
rinţă” în Registrul Acţionarilor 
Societăţii ţinut de către Depozi-
tarul Central S.A., au dreptul de a 
participa și vota în cadrul ședinţei 
AGOA. În cazul unei a doua 
convocări a AGOA, data de refe-
rinţă rămâne aceeași. Ordinea de 
zi a ședinţei AGOA va fi urmă-
toarea: 1. Prezentarea, discutarea 
și aprobarea situaţiilor financiare 
ale Societăţii aferente exerciţiului 
financiar încheiat la data de 
31.12.2019, pe baza Raportului 
administratorilor Societăţii și a 
Raportului auditorului financiar 
al Societăţii. 2. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administrato-
rului societăţii pentru exerciţiul 
financiar 2019; 3. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Socie-
tăţii aferent anului 2020; 4. Apro-
barea remuneraţiei cuvenite 
auditorului financiar al societăţii 
pentru exerciţiul financiar al 
anului 2020. 5. Prelungirea 
duratei contractului încheiat cu 
auditorul financiar al societăţii, 
respectiv de la data de 20.09.2020 
până la data de 20.09.2021. 6. 
Stabilirea datei  de 22.05.2020 ca 
”data de înregistrare”. 7. Stabi-
lirea datei de 21.05.2020 ca data 
„ex date”. 8. Împuternicirea 
d omn ulu i  Adr ian  Gabr i e l 
Herdelau, Administrator unic al 
Societăţii, să semneze prezenta 
Hotărâre și să reprezinte socie-
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tatea în relaţia cu Oficiul Regis-
trului Comerţului Bucureşti, 
Bursa de Valori Bucureşti SA, 
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară şi/sau orice altă 
persoană –fizică sau juridică– 
implicată în vederea înregistrării, 
publicării, notificării prezentei 
Hotărâri a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor către 
orice persoană interesată, precum 
şi a îndeplini orice formalităţi ar fi 
necesare în scopul aducerii la 
îndepinire a Hotărârilor adoptate 
de Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, putând întocmi, 
semna şi depune ori primi orice 
acte ar fi necesare în acest scop, 
inclusiv dreptul de a semna, în 
numele Societăţii, contractul de 
prestări servicii de audit cu audi-
torul financiar  semnătura sa fiind 
pe deplin opozabilă atât societăţii, 
cât şi terţilor, putând delega, pe 
bază de delegaţie, o altă persoană 
pentru a aduce la îndeplinire 
prezenta Hotărâre şi/sau pentru a 
îndeplini orice acte, operaţiuni ar 
fi necesare în scopul înregistrării, 
publicării şi aducerii la îndeplinire 
a prezentei Hotărâri a Adunării 
Generale Ordinară a Acţionarilor.  
9. Ratificarea contractului de 
locațiune nr. 01 din 18.02.2018. 
Precizări privind şedința AGOA: 
I. Cerinţele de identificare aplica-
bile acţionarilor: Cerinţele de 
identificare aplicabile pentru acţi-
onarul persoană fizică şi/sau 
pentru mandatarul acestuia şi/sau 
pentru reprezentantul legal/ 
mandatarul acţionarului persoană 
juridică sunt: (a) În cazul acţiona-
rilor persoane fizice: (i) Să fie 
însoţite de actul de identitate, sau 
după caz de copia actului de iden-
titate al acţionarului (BI sau CI 
pentru cetăţenii români sau paşa-
port pentru cetăţenii străini) care 
să permită identificarea acestuia 
în registrul acţionarilor ţinut de 
Depozitarul Central S.A. -Consta-
tarea calităţii de mandatar se va 
face în baza împuternicirii 
speciale sau împuternicirii gene-
rale emisă de acţionar. (b) În cazul 
acţionarilor persoane juridice: (i) 
Constatarea/ confirmarea calităţii 
de reprezentant legal se face în 
baza listei acţionarilor primită de 
la Depozitarul Central SA, şi 
copie a certificatului constatator 
(nu mai vechi de 30 zile înainte de 
data AGOA), o copie după docu-
mentul care probează calitatea 
reprezentantului legal al celui 
care il reprezintă. (ii) Constatarea 
calităţii de mandatar se va face în 
baza împuternicirii speciale emisă 
de reprezentantul legal al acţiona-
rului, identificat conform lit.(i) de 
mai sus sau în baza împuternicirii 
generale emisă de reprezentantul 
legal al acţionarului. II. Materiale 

informative privind ordinea de zi: 
Vor fi puse la dispoziţia acţiona-
rilor în format electronic pe 
websit-ul societăţii, la adresa 
www.complexcomet.ro, secţiunea 
„Investitori Adunarea Generală a 
Acţionarilor” şi în format fizic la 
Registrarura societăţii de la sediul 
social, care funcţionează de luni 
până vineri între orele 9.00-17.00. 
(1) De la data convocării şi până 
la (şi inclusiv) data AGOA, în 
prima sau a doua convocare:  (a) 
Convocatorul AGOA; (b) Situa-
ţiile financiare anuale individuale 
ale Complex Comet SA, pentru 
exerciţiul financiar 2019, însoţite 
de raportul auditorului indepen-
dent; (c) Raportul Administrato-
rului pentru anul 2019; (d) Alte 
informaţii/ documente referitoare 
la subiectele incluse pe ordinea de 
zi a AGOA. (2) Începând cu data 
de 19 martie 2020 şi până la 
(inclusiv) data AGOA, în prima 
sau a doua convocare:  (a) 
Numărul total de acţiuni şi drep-
turile de vot la data convocării; (b) 
Textul integral al proiectului de 
hotărâre propus spre aprobare 
AGOA; (c) Formularul de împu-
ternicire specială utilizabil pentru 
votul prin reprezentant; (d) 
Formular de împuternicire gene-
rală; (e) Formularul de vot prin 
corespondenţă; (f) Documentele 
care urmează să fie prezentate 
AGOA; (g) Alte informaţii/ docu-
mente referitoare la subiectele 
incluse pe ordinea de zi a AGOA. 
Documentele menţionate la 
punctul 1 (a) şi (e) şi punctul 2. 
(b), (c), (d), şi (f), vor fi actualizate 
şi republicate în cazul în care se 
vor adăuga noi puncte pe ordinea 
de zi a AGOA. Pentru Obţinerea 
de copii fizice ale documentelor 
menţionate la pct.1 şi 2 de mai 
sus, acţionarii vor adresa cereri în 
scris, în acest sens, la Registratura 
Societăţii,  astfel încât să fie recep-
ţionate de către Societate înce-
pând cu data de 19.03.2020. 
Societatea va pune la dispoziţia 
acţionarilor, prin Registratura 
Societăţii copiile documentelor 
solicitate, în termen de maximum 
2 zile lucrătoare de la solicitare. 
III. Întrebări privind ordinea de 
zi/ activitatea Societăţii: Acţio-
narii Societăţii, cu îndeplinirea 
cerinţelor de identificare prevă-
zute la Secţiunea I de mai sus, pot 
adresa întrebări în scris privind 
subiectele de pe ordinea de zi a 
şedinţei AGOA, activitatea Socie-
tăţii, înaintea datei de desfăşurare 
a AGOA, respectivele întrebări 
vor fi adresate Consiliului de 
Administraţie a Societăţii şi vor fi 
transmise fie în format fizic 
(personal sau prin servicii de 
poştă/ curierat, cu confirmare de 
primire), la Registratura Socie-

tăţii, astfel încât să fie recepţio-
nate de Societate până la data de 
21 aprilie 2020, cu menţiunea 
scrisă clar cu majuscule „ÎNTRE-
BĂRI PRIVIND ORDINEA DE 
ZI/ACTIVITATEA SOCIA-
TĂŢII- PENTRU AGOA DIN 
DATA DE 22 aprilie 2020”, fie 
prin e-mail la adresa: comet.bucu-
resti@gmail.com. În ceea ce 
priveşte întrebările adresate în 
format fizic, acestea trebuie să fie 
semnate de acţionarii persoane 
fizice, sau de reprezentanţii legali 
ai acţionarilor persoane juridice. 
Societatea va răspunde acestor 
întrebări în timpul şedinţei 
AGOA, putând formula un 
răspuns general pentru întrebările 
cu acelaşi conţinut. Deasemenea, 
se consideră că un răspuns este 
dat şi dacă informaţia relevantă 
este disponibilă pe pagina de 
internet a Societăţii la adresa: 
www.complexcomet.ro, secţiunea 
„Investitori> Adunarea Generală 
a Acţionarilor”. IV. Dreptul acţio-
narilor de a introduce noi puncte 
pe ordinea de zi a şedinţei AGOA. 
Acţionarii reprezentând indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social al Societăţii au 
dreptul, în termen de cel mult 15 
zile de la publicarea Convocato-
rului Şedinţei AGOA, de a solicita 
în scris, introducerea unor puncte 
noi pe ordinea de zi a şedinţei. 
Aceste solicitâri formulate de 
acţionari, trebuie să întrunească 
cumulativ următoarele condiţii: 
(a) Să fie însoţite de documentele 
care atestă îndeplinirea cerinţelor 
de identificare. (b) Fiecare punct 
nou să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare în cadul 
şedinţei AGOA. Acţionarii respec-
tivi au, de asemenea, dreptul de  
prezenta în scris proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau 
propuse a fi incluse pe ordinea de 
zi a AGOA; (c) Să fie adresate 
Consiliului de Administrare al 
Societăţii şi să fie transmise în 
scris, în termenul legal, în format 
fizic (personal sau prin poştă/ 
servicii de curierat cu confirmare 
de primire), la Registratura Socie-
tăţii de la sediul social al Socie-
tăţii, astfel încât acestea să fie 
recepţionate până la data de 09 
aprilie 2020. Modalitatea de trans-
mitere trebuie să conţină menţi-
unea scrisă clar, cu majuscule 
„PROPUNERE DE PUNCTE 
NOI PE ORDINEA DE ZI – 
PENTRU AGOA DIN DATA DE 
22 aprilie 2020”; (d) În cazul 
propunerilor transmise în format 
fizic, acestea trebuie semnate de 
acţionarii persoane fizice sau de 
reprezentanţii legali ai acţiona-
rilor persoane juridice. Dacă va fi 
cazul, convocatorul completat, 

împreună cu  documente le 
aferente actualizate vor fi disponi-
bile pentru acţionari, începând cu 
data de 19 Martie 2020, la Regis-
tratura Societăţii, precum şi pe 
websit-ul Sociatăţii la adresa: 
www.complexcomet.ro, secţiunea 
„Investitori> Adunarea Generală 
a Acţionarilor”, iar convocatorul 
completat va fi publicat şi în 
Monitorul Oficial, şi într-un ziar 
de largă răspândire, potrivit 
prevederilor legale. V. Partici-
parea acţionarilor la şedinţa 
AGOA: Acţionarii înscrişi la Data 
de Referinţă în registrul acţiona-
rilor Societăţii, ţinut de Depozi-
tarul Central SA, pot participa şi 
pot vota în cadrul AGOA: 
-Personal, prin vot direct; -Prin 
reprezentant cu împuternicire 
specială sau generală (aceasta din 
urmă poate fi acordată doar unui 
„intermediar” în sensul legislaţiei 
pieţei de capital, sau unui avocat); 
-Prin corespondenţă. (a) Votul 
personal :  În cazul  votului 
personal, acţionarii persoane 
fizice şi acţionarii persoane juri-
dice vor fi îndreptăţiţi să participe 
la AGOA, prin simpla probă a 
identităţii acestora, respectiv a 
reprezentaţilor legali, după caz, 
conform cerinţelor de identificare 
prevăzute în Secţiunea I de mai 
sus. (b) Votul prin reprezentare cu 
împuternicire specială sau gene-
rală: Reprezentarea acţionarilor 
în AGOA se poate face prin repre-
zentant/ mandatar, care poate fi 
un alt acţionar sau o terţă 
persoană, prin completarea 
formularului împuternicirii 
speciale. În situaţia discutării în 
cadrul AGOA în conformitate cu 
prevederile legale, a unor puncte 
neincluse pe ordinea de zi publi-
cată, împuternicitul poate vota pe 
marginea acestora conform inte-
resului acţionarului reprezentat. 
Împuternicirile speciale şi gene-
rale pot fi trimise în format fizic la 
Registratura societăţii de la sediul 
social, fie prin e-mail la adresa 
comet.bucuresti@gmail.com, 
astfel încât acestea să fie recepţio-
nate până la data de 21 aprilie 
2020, sub sancţiunea pierderii 
dreptului de vot în cadrul şedinţei 
AGOA, semnate fără îndeplinirea 
altor formalităţi în legătură cu 
forma acestor documente. Ambele 
modalităţi de transmitere a împu-
ternicirilor trebuie să conţină 
menţiunea scrisă clar, cu majus-
c u l e ,  „ Î M P U T E R N I C I R E 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACŢIO-
NARILOR DIN DATA DE 22 
APRILIE 2020”. Împuternicirile 
speciale şi generale sunt valabile 
atât pentru prima convocare 
AGOA cât şi pentru a doua 
convocare AGOA, dacă condiţiile 

legale şi/sau statutare de cvorum 
prevăzute pentru ţinerea AGOA 
la prima convocare nu au fost 
îndeplinite. Împuternicirile sau 
documentele care atestă calitatea 
de reprentanţi legali vor fi reţinute 
de societate şi se va face menţi-
unea despre acestea în proce-
sul-verbal al şedinţei. Formularul 
împuternicirii speciale: (a) Va fi 
pus la dispoziţia acţionarilor de 
către Societate începând cu data 
de 19 martie 2020 pe website-ul 
societăţii la adresa www.complex-
comet.ro, secţiunea „Investitori> 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor”; (b) Formularul împuterni-
cirii va fi actualizat dacă se vor 
adăuga noi puncte pe ordinea de 
zi, va fi publicat în forma actuali-
zată la adresa de mai sus. (c) Va fi 
completat de acţionari în 3 (trei) 
exemplare originale, unul pentru 
acţionar, unul pentru mandatar şi 
unul pentru Societate. (c) Votul 
prin corespondenţă. Exprimarea 
votului în cadrul AGOA se poate 
realiza şi prin corespondenţă, prin 
completarea, semnarea şi transmi-
terea corepunzătoare a formula-
rului de vot prin corespondenţă. 
Formularul de vot prin corepon-
denţă va fi trimis  în original fizic 
la Registratura Societăţii de la 
sediul social, fie prin e-mail la 
adresa comet.bucuresti@gmail.
com, astfel încât acestea să fie 
recepţionate până la data de 21 
aprilie 2020. Ambele modalităţi 
de transmitere a împuternicirilor 
trebuie să conţină menţiunea 
scrisă clar, cu majuscule, „ÎMPU-
T E R N I C I R E  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 22 
APRILIE 2020”. Formularele de 
vot prin corespondenţă vor fi înso-
ţite de documente care să ateste 
îndeplinirea cerinţelor de identifi-
care, prevăzute la secţiunea I de 
mai sus. Buletinele de vot prin 
corespondenţă astfel recepţionate 
sunt valabile atât pentru prima 
convocare AGOA cât şi pentru a 
doua convocare AGOA, dacă 
condiţiile legale şi/sau statutare de 
cvorum prevăzute pentru ţinerea 
AGOA la prima convocare nu au 
fost îndeplinite. Formularul de 
vot prin corespondenţă, (a) va fi 
pus la dispoziţia acţionarilor de 
către Societate începând cu data 
de 19 martie 2020 pe website-ul 
societăţii la adresa www.complex-
comet.ro, secţiunea „Investitori> 
Adunarea Generală a Acţiona-
rilor”; (b) va fi actualizat dacă se 
vor adăuga noi puncte pe ordinea 
de zi, va fi publicat în forma actu-
alizată la adresa de mai sus. (d) 
Accesul acţionarilor în sala de 
şedinţe, se face prin  Secretatri-
atul AGOA începând cu ora 9.30 
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pentru verificarea şi validarea 
împuternicirilor depuse, precum şi 
validarea voturilor prin corespon-
denţă. Data: 18.03.2020. Herdelau 
Adrian Gabriel Administrator 
unic.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor Omniasig 
Vienna Insurance Group S.A. 
Directoratul OMNIASIG Vienna 
Insurance Group SA, societate 
administrată în sistem dualist, 
având sediul în Bucureşti, Aleea 
Alexandru nr. 51, sector 1, înregis-
trată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/10454/2001, cod unic de înregis-
trare 14360018, (denumită în conti-
n u a r e  “ S o c i e t a t e a ”  s a u 
“OMNIASIG”), în conformitate cu 
prevederile art. 111 şi art. 117 din 
Legea nr. 31/1990 privind societățile, 
republicată şi modificată şi ale art. 7 
-11 din Actul Constitutiv al Socie-
tății, Convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Omniasig 
Vienna Insurance Group SA 
(“Adunarea Ordinară”) pentru data 
de 27.04.2020, ora 10.00 la sediul 
Societății din Bucureşti, Aleea 
Alexandru nr. 51, sector 1, pentru 
acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 21.04.2020, 
stabilită ca dată de referință a 
Adunării Ordinare, având urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi 
aprobarea raportului Directoratului 
pentru anul financiar 2019. 2. 
Prezentarea şi aprobarea raportului 
Consiliului de Supraveghere privind 
activitatea de supraveghere a Socie-
tății în anul financiar 2019. 3. 
Prezentarea raportului auditorului 
financiar extern privind auditarea 
situațiilor financiare ale anului 
financiar 2019. 4. Analizarea şi 
aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale Societății pentru exerci-
țiul financiar 2019, pe baza rapoar-
telor prezentate de către Directorat, 
Consiliul de Supraveghere şi de 
către auditorul financiar. 5. Apro-
barea propunerii Directoratului, în 
forma pusă la dispoziția acționa-
rilor, privind acoperirea pierderilor. 
6. Descărcarea de gestiune a 
membrilor Directoratului şi a 
membrilor Consiliului de Suprave-
ghere pentru exercițiul financiar 
2019, precum şi descărcarea de 
gestiune a membrilor Directoratului 
şi/sau ai Consiliului de Suprave-
ghere cărora le-a încetat mandatul 
în cursul exercițiului financiar 2019, 
indiferent de cauza de încetare. 7. 
Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a programului de activi-
tate al Societății pentru anul finan-
ciar 2020. 8. Evaluarea anuală 
individuală a membrilor Consiliului 
de Supraveghere şi evaluarea 
anuală colectivă a membrilor Consi-
liului de Supraveghere în conformi-

tate cu prevederile legislației 
sectoriale (asigurări). 9. Numirea 
auditorului financiar care va audita 
situațiile financiare ale anilor 2020 
şi 2021, precum şi stabilirea duratei 
contractului de audit financiar, 
respectiv la 2 ani. 10. Împuterni-
cirea Domnului Mihail Tecau 
pentru a semna în numele acționa-
rilor hotărârile Adunării Ordinare şi 
pentru a îndeplini oricare şi toate 
formalitățile stipulate de lege în 
vederea obținerii aprobării autorită-
ților competente, de înregistrare, de 
executare a hotărârilor adoptate de 
Adunarea Ordinară şi asigurarea 
opozabilității față de terți. Domnul 
Mihail Tecau are dreptul de a 
delega mandatul mai sus menționat 
altor persoane. Doar persoanele 
care sunt înregistrate în Registrul 
Acționarilor ca acționari ai Socie-
tății la data de 21.04.2020, stabilită 
ca dată de referință a Adunării 
Ordinare, pot participa la Adunarea 
Ordinară şi sunt îndreptățite să 
exercite dreptul de vot în nume 
propriu sau prin reprezentare, pe 
bază de procură specială. Acționarii 
care nu au capacitate de exercițiu, 
precum şi persoanele juridice pot fi 
reprezentați/ reprezentate prin 
reprezentanții lor legali care, la 
rândul lor, pot da altor persoane 
împuternicire pentru respectiva 
Adunare generală a acționarilor 
Societății. Procura va conține 
numele şi semnătura reprezentan-
tului legal, numele/ calitatea 
mandatarului, precizarea obiectului 
procurii şi ştampila persoanei juri-
dice. Formularele pentru procuri 
speciale de reprezentare se pot 
obține din Aleea Alexandru nr. 51, 
sector 1, Bucureşti sau pot fi descăr-
cate de pe pagina de internet a 
Societății, începând cu data de 10 
aprilie 2020. După completarea şi 
semnarea lor, un exemplar al 
procurii speciale se va depune/ 
expedia la adresa din Aleea 
Alexandru nr. 51, sector 1, Bucu-
reşti, în original, astfel încât să fie 
înregistrat de Societate până cel 
târziu cu o (1) zi lucrătoare înaintea 
deschiderii şedinței Adunării Ordi-
nare, cel de-al doilea urmând a fi 
înmânat reprezentantului, care îl va 
avea asupra sa în Adunarea Ordi-
nară. Procurile vor fi reținute de 
Societate, făcându-se mențiune 
despre aceasta în procesul-verbal. În 
cazul în care condițiile de cvorum 
instituite prin Legea nr. 31/1990 
privind societățile şi prin Actul 
constitutiv al Societății nu sunt 
îndeplinite la data menționată mai 
sus, Adunarea Ordinară se recon-
voacă pentru data de 28.04.2020 la 
ora 10:00, în aceeaşi locație şi având 
aceeaşi ordine de zi ca cea prezen-
tată mai sus. Situațiile financiare 
anuale, raportul anual al Directora-

tului şi raportul anual al Consiliului 
de Supraveghere se pun la dispo-
ziția acționarilor la sediul Societății 
şi se publică pe pagina de internet a 
Societății de la data publicării 
convocării Adunarii Ordinare în 
Monitorul Oficial al Romaniei 
-Partea a IV-a. Materialele privind 
problemele înscrise pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor pot fi studiate la sediul 
societății Omniasig Vienna Insu-
rance Group S.A., situat din Bucu-
reşti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 
1, începând cu data publicării 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a 
sau pe site-ul societății www.
omniasig.ro. Preşedinte Directorat, 
Mihail Tecau.

LICITAŢII
l S.C. Flasim Com S.R.L, prin 
lichidator judiciar C.I.I Rusu 
Ciprian Marian, cu sediul in 
Ploiesti, str. Valeni, nr.65, judetul 
Prahova scoate la vanzare prin 
licitatie publica cu strigare teren 
intravilan arabil situat in Boldesti 
- Scaeni, jud. Prahova in suprafata 
de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela A 
2572/62 la pretul de 58.042,85 lei la 
care se adauga cota de TVA 
conform legislatiei in vigoare. Lici-
tatia pentru bunul imobil se va tine 
la sediul lichidatorului in data de 
26.03.2020 ora 15.00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi repro-
gramata pentru 02.04.2020, 
09.04.2020, 30.04.2020, 07.05.2020, 
14.05.2020, 21.05.2020, 28.05.2020, 
04.06.2020, 11.06.2020, aceeasi ora 
si aceeasi locatie. Inscrierea se va 
efectua cu 48 de ore inainte de 
data inceperii licitatiei . Relatii 
suplimentare la sediul lichidato-
rului si la numerele de telefon: 
0722267433, 0733723417, avcipri-
anrusu@gmail.com.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul 
in Bucuresti, sector 1, B-dul.Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza lici-
tatie publica deschisa pentru inchi-
rierea a doua suprafete a cate 
250mp fiecare, pentru amplasarea 
a cate unui hangar demontabil 
pentru aeronave usoare,  la 
AT.Traian Darjan-Cluj, subunitate 
a Aeroclubului Romaniei, denu-
mite spatiul 1 si spatiul 2. Data 
limita pentru depunerea ofertelor 
este 30.03.2020, ora 10.00 la sediul 
AR. Data de deschidere a ofertelor 
este 30.03.2020, ora 11.00 pentru 
spatiul 1, respectiv ora 12.00 
pentru spatiul 2. Contractele de 
inchiriere se vor incheia pentru o 
perioada de 10 ani. Caietul de 
sarcini se poate ridica de la sediul 
AR. Tel/fax.021.312.36.19.

l Colegiul National “Neagoe 
Basarab” Cu sediul in municipiul 
Oltenita, B-dul Tineretului, nr.157, 
Jude tu l  Ca laras i ,  t e l / fax : 
0242/512159,  anunta organizarea 
licitatiei publice cu oferta in plic 
pentru inchirierea unui bun 
imobil-teren proprietate publica a 
municipiului Oltenita, administrat 
de Colegiul National ,,Neagoe 
Basarab”, in suprafata de 60 mp, 
situat in municipiul Oltenita, b-dul 
Tineretului, nr. 157, (incinta Cole-
g i u l u i  N a t i o n a l  , , N e a g o e 
Basarab”), cu destinatia ampla-
sare constructie provizorie pentru 
comercializarea de produse 
alimentare permise elevilor, lici-
tatie publica organizata in confor-
mitate cu prevederile sectiunii a 
4-a din OUG nr. 57 / 2019. Data, 
ora si locul de deschidere a ofer-
telor: 23.04.2020, ora 11:00, la 
sediul Primariei municipiului 
Oltenita, b-dul Republicii nr.40. 
Pretul minim de incepere al licita-
tiei este echivalentul in lei la data 
efectuarii platii a 2,29 Euro/mp/
luna (curs B.N.R.), cu salt de 
supralicitare de 10% inclus. 
Oferantii pot depune ofertele pana 
la data si ora limita de: 22.04.2020, 
ora 11:00. Ofertele se vor depune 
la secretariatul Colegiului Nati-
onal ,,Neagoe Basarab” din b-dul 
Tineretului, nr. 157, intr-un singur 
exemplar original. Documentele 
licitatiei se vor pune la dispozitie 
incepand cu data de 20.03.2020 la 
sediul  Colegiului  National 
,,Neagoe Basarab” Oltenita, b-dul 
Tineretului, nr. 157, Birou Secreta-
riat. Pretul de achizitie al caietului 
de sarcini este de 20 lei si se va 
achita la casieria sau in contul 
Colegiului National ,,Neagoe 
Basarab”. Ofertantii sunt obligati 
sa depuna pana la termenul limita 
de primire a ofertelor dovada 
achitarii garantiei de participare si 
a contravalorii caietului de sarcini. 
Durata inchirierii: 55 luni, cu posi-
bilitati de prelungire in conditiile 
legii. Anuntul privind licitatia 
publica pentru pentru inchirierea 
imobilului de mai sus, va fi afisat 
la panoul de afisaj al Colegiului 
National ,,Neagoe Basarab” si al 
Primariei municipiului Oltenita 
incepand cu data de 20.03.2020. 
Solicitari de clarificari cu privire la 
documentatia de atribuire pot fi 
depuse la sediul Colegiului Nati-
onal ,,Neagoe Basarab”, Birou 
Secretariat, sau pot fi transmise 
prin fax la nr. 0242/512159, e-mail 
liceulneagoe@gmail.com, cu cel 
putin 5 zile lucratoare inainte de 
data limita pentru depunerea ofer-
telor. Durata in care ofertantii 
raman angajati prin termenii ofer-
telor lor: pana la incheierea 
contractului. Solutionarea litigiilor 

aparute in legatura cu atribuirea, 
incheierea, executarea, modifi-
carea si incetarea contractului de 
inchiriere, precum si a celor 
privind acordarea de despagubiri 
se realizeaza potrivit prevederilor 
Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Actiunea 
in justitie se introduce la sectia de 
contencios administrativ a tribu-
nalului in a carui jurisdictie se afla 
sediul locatorului. Data transmi-
terii spre publicare a anuntului: 
20.03.2020.

l UAT Comuna Oituz, CIF 
4455234, cu sediul în sat Oituz, str.
Principală, nr.1250, jud.Bacău, 
tel./fax 0234.337.010, email 
persoană de contact achizitiipu-
blice@primariaoituz.ro, organi-
zează licitație publică pentru 
concesionarea terenului în supra-
față totală de 120.000mp, aparți-
nând domeniului  privat  al 
Comunei Oituz, situat în intravi-
lanul oraşului Slănic Moldova, 
împărțit în: Lot 1 cu s=30.000mp 
pentru construire „Parc de 
distracții tip Aventura Parc”, CF 
nr.62011 şi Lot 2 cu s=90.000mp 
pentru amenajare „Stână turis-
tică”, CF nr.62058, conform HCL 
Oituz nr.15 din 20.02.2020 şi 
O.U.G.nr.57/2019. Persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de 
atribuire la sediul UAT Comuna 
Oituz, Compartimentul „Achiziții 
publice, monitorizare lucrări 
publice, investiții” după depu-
nerea la Registratura Primăriei a 
unei solicitări în scris. Contrava-
loarea documentației de atribuire 
este de 100Lei şi se achită la Casi-
eria Primăriei Oituz sau prin vira-
ment în contul RO49TREZ 
0625006XXX000085 deschis la 
Trezoreria Municipiului Oneşti. 
Data limită de primire a solicită-
rilor de clarificări: 09.04.2020, ora 
16.00. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.04.2020, ora 9.00. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Oituz, sat 
Oituz, str.Principală, nr.1250, cod 
poştal 607365, comuna Oituz, 
județul Bacău. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Un exemplar. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.04.2020, ora 10.00, la Primăria 
Comunei Oituz, sat Oituz, str.Prin-
cipală, nr.1250, cod poştal 607365, 
comuna Oituz, județul Bacău. 
Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute este Tribu-
nalul Bacău -Secția Contencios 
Administrativ şi Fiscal, loc.Bacău, 
str.Ștefan cel Mare, nr.4, jud.
Bacău.


