
16 Miercuri, 27 ianuarie 2021CULTURĂ

ROMAQUA GROUP SA BOR-
SEC angajează pentru sediul 
din Bucureşti : 1. GESTIO-
NAR, Cerinţe: studii medii, 
cunoştinţe operare office. 
Relaţii la tel 0744.493.294 sau 
021.668.75.12 - interval orar 
08,00 - 15.30.
ADMINISTRATORUL unic al 
societăţii Vinaria SA, (So-
cietatea) cu sediul social în 
mun. Sibiu, str. Alba Iulia, nr. 
98, jud. Sibiu, J32/93/1991, 
CUI RO783530, CONVOACĂ 
Adunarea Generala Extraor-
dinară a acţionarilor societăţii 
“VINARIA” SA, pentru data de 
01.03.2021, ora 11.00, la adre-
sa sediului societăţii, din Si-
biu, str. Alba Iulia, nr. 98, jud. 
Sibiu, la care sunt îndreptăţiţi 
să participe şi să voteze ac-
ţionarii societăţii. În cazul în 
care la prima convocare nu 
se realizează cvorumul legal 
de prezenţă, AGEA se va ţine 
în data de 02.03.2021, ora 
11.00, în acelaşi loc şi cu ace-
eaşi ordine de zi. Cvorumul se 
va considera a fi realizat prin 
prezenţa acţionarilor repre-
zentând cel puţin o cincime 
din numărul total de drepturi 
de vot. Ordinea de zi a AGEA 
este: 1. Aprobarea vânzării 
imobilului situat în mun. Sibiu, 
str. Simion Mehedinţi, nr. 3, 
înscris în CF 108522 Sibiu, cu 
nr. top. 3409/2/3/1/1/1/1/1, în 
suprafaţă de 1.724 mp, com-
pus din construcţii şi teren. 2. 
Aprobarea preţului vânzării. 
3. Împuternicirea Adminis-
tratorului unic cu semnarea 
hotărârii AGA şi efectuarea 
formalităţilor de publicare 
şi înregistrare a acesteia 
precum şi a contractului de 
vânzare- cumpărare în for-
mă autentică. 4. Stabilirea 
datei de 17.03.2021 ca dată 
de înregistrare pentru iden-
tificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii AGA conform art. 
86 din legea nr. 24/2017 pri-
vind piaţa de capital şi Regu-
lamentul CNVM nr. 1/2006, 
ex. date 06.06.2019 conform 
Regulamentului nr. 1/2006 al 
CNVM, modificat şi comple-
tat prin Regulamentul ASF nr. 
13/2014. 5. Prelungirea man-
datului comisiei de cenzori pe 
o perioadă de 3 ani, până la 
data de 28.04.2023. Cenzorii 
sunt: Lupu Mărioara, Troancă 
Ioan, Bîzgan Lucreţia.

SOMAŢIE emisă de Judecăto-
ria Sânnicolau Mare în dosarul 
nr. 2786/295/2020. Prin care 

se aduce la cunoştinţa tuturor 
celor interesaţi că petenţii Chi-
rică Vasile Marcel şi Chirică 
Clara Veronica, ambii cu do-
miciliul în localitatea Bulgăruş 
, nr. 750, judeţ Timiş, ambii cu 
domiciliul procedural ales la 
Cabinet avocat Mărcuş A. Mi-
rabela, în Sânnicolau Mare, str. 
16 Decembrie 1989, nr. 6, jud. 
Timiş, au formulat acţiune civilă 
uzucapiune, prin care au soli-
citat instanţei să constate do-
bândirea dreptului de propri-
etate asupra imobilului înscris 
în CF nr. 103748 Lenauheim, cu 
nr. top 103748 - A1, 103748 - C1 
- A1.1. reprezentând casă cu 
nr. 757 - construcţia şi terenul 
aferent acesteia în suprafaţă 
de 1610 mp. În baza art. 130 
din decretul Lege 115/1938 cei 
interesaţi sunt invitaţi să facă 
opoziţie, în termen de o lună de 
la afişarea prezentei. 
AVÂND în vedere că prin acţi-
unea civilă ce face obiectul do-
sarului nr. 8700/55/2020 al Ju-
decătoriei Arad, petenta Hudy 
Erka a solicitat să se constate 
că a dobândit, prin uzucapiune, 
dreptul de proprietate asupra 
imobilului situat în loc. Nădlac, 
str. Victoriei nr. 79, judeţ 
Arad, înscris în CF nr. 300081 
Nădlac (nr. CF vechi 756), nr. 
top. 1607, nr. cad. C1.top.1607, 
compus din teren intravilan în 
suprafaţă de 424 mp şi casă, 
proprietar tabular cu o cotă 
de 4/16 din imobil Hudi Ana. 
Invităm pe cei interesaţi să 
facă opoziţie faţă de această 
acţiune, în termen de o lună de 
la afişarea prezentei somaţii, în 
caz contrar, urmând a se trece 
la judecarea cauzei. Termen 
de judecată fixat în cauză: 2 
martie 2021, ora 08.45.
INTIMATUL Hirsch Ioan, cu ulti-
mul domiciliu cunoscut în com. 
Sânmihaiu Român, Sânmihaiu 
German, nr. 193, judeţ Timiş, în 
prezent cu domiciliul necunos-
cut, este chemat la Tribunalul 
Timiş, cu sediul în Timişoara, 
Str. Ţepeş Vodă nr. 2A, în do-
sarul nr. 12652/325/2018, pen-
tru termenul din 01.03.2021, 
ora 09:30 sala 171 în proces 
cu apelanta Tereu Viorica şi 
intimaţii Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Sânmihaiu 
Român, Secapital SA şi Inves-
tcapital Malta Ltd - la SC Kruk 
Romania SRL, având ca obiect 
succesiune.
SOMAŢIE emisă de Judecăto-
ria Sânnicolau Mare în dosarul 
nr. 2523/295/2020. Prin care 
se aduce la cunoştiinţa tuturor 
celor interesaţi că petentul 
Mărincuş Doru domiciliată în 
localitatea Lovrin, nr. 661, judeţ 
Timiş, cu domiciliul procedural 

ales la Cabinet avocat Miclea E. 
Mihaela, cu sediul în Sânnicolau 
Mare, str. 16 Decembrie 1989, 
nr. 6, jud. Timiş, a formulat 
acţiune civilă necontencioasă 
de uzucapiune, prin care a so-
licitat instanţei : - să constate 
că petentul a dobândit dreptul 
de proprietate deplină şi exclu-
sivă, pe calea uzucapiunii de 
lungă durată aspra terenului 
extravilan înscris în CF 400277 
Lovrin, nr. top. A671/1 în supra-
faţă de 8500 mp. - să se dispu-
nă intabularea dreptului de 
proprietate în cartea funciară 
a terenului extravilan mai sus 
menţionat pe numele petentu-
lui. În baza art. 1051 N.C.P.C. 
toţi cei interesaţi sunt invitaţi 
să facă opoziţie, cu precizarea 
că, în caz contrar, în termen de 
30 zile de la emiterea celei din 
urmă publicaţii, se va trece la 
judecarea cererii. 
SOMAŢIE emisă de Judecătoria 
Sânnicolau Mare în dosarul nr. 
3202/295/2020. Prin care se 
aduce la cunoştinţa tuturor ce-
lor interesaţi că petentul Mag-
da Teodor cu domiciliul în loca-
litatea Sânnicolau Mare, str. 
Mihail Kogălniceanu, nr. 2, judeţ 
Timiş, cu domiciliul procedural 
ales la Cabinet avocat Miclea E. 
Mihaela, cu sediul în Sânnicolau 
Mare, str. 16 Decembrie 1989, 
nr. 6, jud. Timiş, a formulat 
acţiune civilă necontencioa-
să - uzucapiune, prin care a 
solicitat instanţei să constate 
că a dobândit prin uzucapi-
une, dreptul de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF 
nr. 400977 Sânnicolau Mare, 
cu nr. top. 11407/2731 - 2732, 
reprezentând teren intravilan 
în suprafaţă de 1518 mp, şi să 
se dispună intabularea în car-
tea funciară a dreptului său de 
proprietate, asupra imobilului 
sus - amintit, ca bun propriu, 
cu titlu de drept dobândit prin 
uzucapiune. În baza art. 130 
din decretul Lege 115/1938 cei 
interesaţi sunt invitaţi să facă 
opoziţie, în termen de o lună de 
la afişarea prezentei. 
PÂRÂTUL Nickelson Michael 
este chemat în instanţă la data 
de 04.03.2021, ora 11.00 la Ju-
decătoria Sector 5, Complet 
C8 civil, în proces cu Velicu 
Ioana, în calitate de reclamant, 
obiect uzucapiune, în dosarul 
4227/302/2019.

MIRIFIC Party Srl, J35/2977/ 
2020 pierdut certificat consta-
tator nr. 105567/04.11.2020. 
Declar nul. 
IMOCRISS Place Srl, J35/ 
346/2011, CUI 28056532 pier-

dut certificat de înregistrare 
seria B nr. 2397529. Îl declar 
nul. 
GRUP C.M.S.C.O. Company Srl, 
J35/2769/2008, CUI 24251115 
pierdut certificat de înregis-
trare seria B nr. 1585424. Îl 
declar nul. 

CLUB Vila Bran (Bran, Braşov) 
angajează cu EXPERIENŢĂ: bu-
cătar, ospătar, barman; insta-
lator (instalaţii sanitare, termi-
ce, canalizare). 0722.268.866.
1 POST -FEMEIE de SERVICIU 
-S.C. A&A Exprodcom Srl 
“Casa Antonie” -Căutăm per-
soană serioasă, muncitoare 
şi corectă pentru întreţinerea 
curăţeniei în spaţiile adiacen-
te laboratorului de cofetărie 
şi patiserie. Contact: hr@
casa-antonie.ro, telefon 
0756.717.758 (în intervalul orar 
09.00-16.00).
10 posturi OPERATOR PRO-
DUSE ZAHAROASE -S.C. A&A 
Exprodcom Srl “Casa Antonie” 
Căutăm persoană serioasă, 
muncitoare, capabilă să înve-
ţe rapid, pentru efectuarea de 
sarcini în cadrul procesului de 
producţie din laboratorul de 
cofetărie şi patiserie. Contact: 
hr@casa-antonie.ro, telefon 
0756.717.758 (în intervalul orar 
09.00-16.00).
1 post SPĂLĂTOR de CAP-
SURI -S.C. A&A Exprodcom 
Srl “Casa Antonie” Cautăm 
Spălător de Capsuri, serios 
şi muncitor, pentru întreţi-
nerea capsurilor (curăţarea 
navetelor de plastic). Contact: 
hr@casa-antonie.ro, telefon 
0756.717.758 (în intervalul orar 
09.00-16.00).
AEK Security Division angajea-
ză ŞEF OBIECTIV SERVICII SE-
CURITATE pentru obiectiv tip 
clădire birouri. Pachet salarial 
avantajos. 0760.411.281.
ANGAJEZ TÂMPLAR PAL şi 
MDF, salariu atractiv. Telefon: 
0769.822.859.
ANGAJĂM vânzătoare pen-
tru magazin alimentar, sa-
lariu atractiv plus bonuri de 
masă, program 8 ore. Relaţii: 
021.220.28.54.

PROFESIONIŞTI ÎN: Goluri in-
stalaţii, Hote, cu aspirator, 
fără vibraţii. Tăieri betoane. 
0722.306.039.
DOAMNĂ ofer MASAJ DE RE-
LAXARE, ZONA CENTRALĂ. 
0768.037.948. 
DEPANEZ frigidere şi con-
gelatoare inclusiv sâmbăta 
şi duminica. Experienţă, 

promptitudine. 021.425.87.56; 
0744.517.905.
ACOPERIŞURI -reparaţii, jghea- 
buri şi burlane. Oferim con-
sultanţă gratuită şi materiale, 
garanţie de manoperă. Rog 
seriozitate. 0733.701.517
ELECTRICIAN autorizat re-
par, schimb tablouri elec-
trice, lumină, prize, lustre. 
0762.356.999.
OFER masaj de relaxare Dru-
mul Taberei. Andreea. Am 
revenit. 0728.679.300.
EXECUT zugrăveli, faianţă, gre-
sie, glet, lavabilă, parchet. Tel. 
0740.456.094.

LICHIDATOR judiciar numit de 
Tribunalul Ialomiţa în dosarul 
29/98/2021, în baza Incheierii 
din data de 22.01.2021, noti-
fică deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului 
faţă de SC AGROSEM SRL-în 
lichidare, J21/760/2008, CUI 
24671640. Notifică creditorii 
ce deţin creanţe la data des-
chiderii procedurii că au fost 
stabilite următoarele termene: 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debi-
torului - 24.02.2021, termenul 
de verificare a creanţelor, de 
întocmire şi publicare în Bu-
letinul procedurilor de insol-
venţă a tabelului preliminar de 
creanţe - 05.03.2021, terme-
nul de definitivare a tabelului 
creanţelor - 19.03.2021, data 
şedinţei adunării creditorilor- 
09.03.2021.
SC ROMANIAN Petroleum Srl, 
titular al proiectului ? Constru-
ire Spălătorie Automată “ pro-
pus a fi amplasat în localitatea 
Ghiroda, Calea Lugojului nr. 2, 
identificat prin CF nr. 402970 
Ghiroda, judeţul Timiş. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agen-
ţiei Pentru Protecţia Mediului 
Timiş , Municipiul Timişoara, 
B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18 
A, judeţul Timiş şi la sediul titu-
larului din localitatea Ghiroda, 
Calea Lugojului, nr.2, judeţul 
Timiş, în zilele de luni - joi între 
orele 8.00 - 16.30, vineri între 
orele 8.00 - 14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Timiş.
U.A.T. COMUNA VOINEASA 
anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru PROIECTUL ?DezvoI-
tarea reţelelor inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale 
în vederea creşterii nivelului 
de flexibilitate, siguranţă, efi-
cienţă în operare, precum şi 

de integrare a activităţilor de 
transport, distribuţie şi con-
sum final în comuna Voineasa 
şi localităţile aparţinătoare 
(Blaj, Mărgăriteşti, Racoviţă, 
Rusăneştii de Sus, Voineasa), 
judeţul Olt” propus a fi ampla-
sat în, judeţul Olt. Informaţiile 
privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Olt 
din Slatina, str. Ion Moroşanu, 
nr. 3, judeţul Olt şi la sediul 
Primăriei Voineasa, str. Petre 
Pandrea, nr 122, judeţul Olt, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
09.00-14.00. Observaţiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Olt.
PROMENADA MALL BUCU-
REŞTI SRL, având sediul în 
Calea Floreasca, nr. 169A, 
Sector 1, Bucureşti, anunţă 
publicul interesat asupra de-
punerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru 
proiectul “Extindere complex 
multifuncţional Promenada 
cu o construcţie 7S+P+11+Et 
multifuncţională, împrejmuire, 
amenajări exterioare, bran-
şamente şi racorduri, accese 
pietonale şi auto, circulaţii pi-
etonale şi carosabile”, propus 
a fi amplasat în Bucureşti, sec-
tor 1, Str Calea Floreasca, nr. 
244-246. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Bucureşti, 
din Bucureşti, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09.00-
12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Bucureşti.
SC A&M SERVICES 2010 SRL, 
cu sediul în Şos. Alexandriei, 
138, sect. 5, Bucureşti, înre-
gistrată la ONRC-ORCTB cu 
CUI 14962803, informează pe 
cei interesaţi că s-a depus 
solicitarea pentru emiterea 
Autorizaţiei de mediu pentru 
Activitatea Service auto Tini-
chigerie- Vopsitorie, desfăşu-
rată în Şos. Alexandriei, 138, 
sect. 5, Bucureşti.
COPYRO - Societate de Ges-
tiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor solicită titularilor de 
drepturi opere scrise membri 
COPYRO, dar şi celor care nu 
sunt asociaţi la niciun orga-
nism de gestiune colectivă din 
domeniul operelor scrise, să 
notifice COPYRO cu privire la 
utilizări ale operelor lor pen-
tru drepturile prevăzute la 
gestiunea colectivă obligato-
rie (retransmitere prin cablu, 
copie privată, imprumut prin 
biblioteci private potrivit Legii 
8/1996 republicată) în vederea 
identificării, stabilirii şi efec-
tuării demersurilor cuvenite 

remunerării acestora. De ase-
menea, atât membri COPYRO 
cât şi nemembrii care se re-
găsesc pe listele publicate pe 
site-ul nostru, sunt invitaţi să 
contacteze COPYRO pentru 
clarificarea situaţiei şi comu-
nicarea unor date bancare în 
care să le fie virate eventualele 
drepturi aflate în sold. Preci-
zăm că după 3 ani de la pre-
zentul anunţ (în cazul în care 
nu vă revendicaţi remuneraţiile 
repartizate individual sau cu-
venite din utlizări pentru care 
gestiunea colectivă este obli-
gatorie), drepturile dumnea-
voastră se prescriu şi ramân 
la dispoziţia asociaţiei, Adu-
narea Generală COPYRO fiind 
îndreptăţită să decidă asupra 
destinaţiei, conform statutului. 
Consultarea listei titularilor de 
drepturi neidentificaţi opere 
scrise, alte informaţii şi date 
de contact ale asociaţiei sunt 
disponibile pe site-ul: www.
copyro.ro.

CUMPĂRĂM cărţi vechi/ noi. 
Plata pe loc. Deplasarea gra-
tuită. 021.308.17.97.
PLĂTESC IMEDIAT! Tablouri, 
statuete, icoane, mobili-
er, porţelanuri, argintărie, 
ceasuri, bijuterii vechi. 
0722.405.201.
TABLOURI, ceasuri, icoane, 
statuete, argintării, bijute-
rii, monezi, decoraţii milita-
re. Plata pe loc. Deplasare 
la domiciliu. 021.335.71.82, 
0766.616.434.

TEREN INTRAVILAN de VÂN-
ZARE 6.100 mp, la 2 km de 
CASTELUL BRAN (lângă hotel 
Maridor), în plan drept cu drum 
de acces, curentul la teren, 
delimitat în partea de Nord 
de râul Turcul, râu format de 
izvoare cu apă curată cu debit 
constant toată perioada anu-
lui. Posibilitate montare mini 
hidrocentrale, front stradal 
65m. Se află la o distanţă de 
1,6 km de viitoarea autostra-
dă a Braşovului. Posibilitate 
heleşteu pe teren cu apă cur-
gătoare tot timpul anului. Preţ 
27 Euro/ metro, negociabil. 
Telefon: 0740.083.478.

ÎNCHIRIEZ apartament 2 came-
re complet utilat, zona Cora 
Pantelimon. 0736.431.443/ 
0728.670.156.

CUMPĂR Duster Logan, toate 
mărcile. 0721.309.765.
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Denis Villeneuve, regizorul «Dune», atac la corporații: 

«Viitorul cinematografiei va fi pe 
marele ecran, indiferent ce spun 
diletanţii de pe Wall Street»


