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De 17 ani oferim 
servicii medicale de calitate

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Angajează prin concurs:
1. Ing. in domeniul : instalatii/automatizari/electrotehnic/

electric
Condiţii pentru ocuparea postului:

-  studii superioare fi nalizate ( constituie avantaj 
vechime in specialitate de min. 3 ani )

2. Muncitori califi caţi în meseriile:
- Instalator
- Sudor
- Electrician

3. Economist
Condiţii pentru ocuparea postului:

- absolvent cu licenta studii superioare
- cu experienta in administrarea si utilizarea SEAP/SICAP:
- vechime in domeniu achiziţiilor publice de min. 5 ani

Oferim:
- pachet salarial atractiv ( salariu, bonusuri periodice 

în raport cu activitatea prestată , participarea la un fond de 
pensii facultative , bonuri de masa , alte benefi cii conform CCM)

- mediu de lucru profesionist
- posibilitate de dezvoltare profesionala

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la 
secretariatul unitatii sau pe adresa de email bru@
termonapoca.ro următoarele:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copie diploma licenta;
- curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
0264503720 sau 0264503703.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
Fimaro Development S.A.

înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 
J12/165/2009, având C.U.I. RO 25017784, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară în data de 10.05.2022, ora 
11.00, la adresa punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. 
Borhanciului nr. 38, parter, ap. 1, jud. Cluj, pentru acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la data de 20.04.2022 – dată 
de referinţă. Doar persoanele care sunt acţionari la această 
dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării.

În cazul neintrunirii cvorumului a II-a convocare este 
stabilită pentru A.G.O.A. în data de 11.05.2022, ora 11.00, 
la aceeași adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

A.G.O.A.

 1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
activitate al administratorului unic pentru anul 2021;
 2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor fi nanciare 
pentru anul 2021;
 3) Descărcare de gestiune a Administratorului unic şi a 
reprezentantului sau permanent pentru anul 2021;
4) Aprobarea repartizării profi tului aferent anului 2021;
 5) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru 
anul 2022;
 6) Împuternicirea Administratorului Unic pentru ducerea 
la îndeplinire a tuturor hotărârilor A.G.O.A..

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va consemna 
în procesul verbal al adunării.

În contextul actual privind pandemia COVID-19, societatea 
Fimaro Development S.A. recomandă acţionarilor care vor 
participa la Adunarea Generală Ordinară fi e personal, fi e 
prin reprezentant, să respecte recomandările autorităţilor în 
ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu 
prezintă simptomele specifi ce COVID-19. Societatea Fimaro 
Development S.A. și/sau conducerea acesteia nu pot fi  ţinute 
răspunzătoare pentru riscul expunerii participanţilor la o 
posibilă contaminare cu coronavirusului SARS-CoV-2.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social începând cu data publicării 
convocatorului. Societatea Fimaro Development S.A. 
recomandă acţionarilor să obţină, la cerere, copii în format 
electronic ale documentelor informative referitoare la 
punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și să evite prezenţa 
fi zică la sediul societăţii.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Business Solution S.R.L.
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

CONVOCATOR

Consiliul de Conducere al
Uniunii Naţionale a Practicienilor 

în Insolvenţă din România 
(UNPIR) Filiala Cluj

convoacă

Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, pentru data de 
14 aprilie 2022, ora 16:00, la sediul fi lialei din Cluj-Napoca 
str. Deva nr. 1-7, ap. 1, cu următoarea ordine de zi:

I. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale UNPIR Filiala Cluj 
pentru anul 2021 art. 63, lit. a din OUG nr. 86/2006), 
certifi cate de Comisia de cenzori.

II. Aprobarea execuţiei bugetului UNPIR Filiala Cluj pentru 
anul 2021, descărcarea de gestiune a Preşedintelui şi 
Consiliului de Conducere pe anul 2021 şi aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 (art. 63, lit. a din 
OUG nr. 86/2006)

III. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere şi al 
Instanţei de disciplină pentru anul 2021 (art. 63, lit. e din 
OUG nr. 86/2006)

IV. Aprobarea planului de activitate al UNPIR Filiala Cluj 
pentru anul 2022 (art. 63, lit. b din OUG nr. 86/2006).

V. Desemnarea delegaţilor Filialei la următorul Congres 
UNPIR.

VI. Diverse.

Sunt convocaţi să participe la adunare toţi membrii 
compatibili ai UNPIR Filiala Cluj.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar 
de membri/voturi, AG se va desfășura în data de 14.04.2022, 
ora 17.00, hotărârile urmând a fi  luate de majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 
86/2006 și art. 58 alin. 2 din Statut).

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de 
zi, precum și formularul de mandat, pe mail.

Pe site-ul fi lialei www.unpircluj.ro, cu cel puţin 7 zile 
înainte de data AG, vor fi  publicate toate materialele suport 
aferente adunării generale sau se vor comunica pe mail 
membrilor fi lialei.

Membrii compatibili care nu pot participa la Adunarea 
generală, dar doresc să mandateze un alt membru compatibil 
al fi lialei pentru a-i reprezenta, sunt rugaţi să transmită 
mandatul lor completat si semnat prin fax sau scanat prin 
poșta electronică (email offi ce@unpircluj.ro, cluj@unpir.
ro), până cel târziu în data de 13.04.2022, ora 16.00, 
pentru viză, in vederea organizării in condiţii optime a 
adunarii generale. Mandatul va trebui prezentat în original 
la data și ora începerii lucrărilor Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fi e mandatat de 
maximum 3 membri compatibili ai fi lialei (art. 58 alin. 1 
din Statut).

Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Cluj
Preşedinte Godîncă-Herlea Vasile

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii

Fimaro Invest S.A.
înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 

J12/1161/2010, având C.U.I. RO 27206313, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară în data de 10.05.2022, ora 
10.00 la adresa punctului de lucru: Cluj-Napoca, str. 
Borhanciului nr. 38, parter, ap. 2, jud. Cluj, pentru acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la data de 20.04.2022- dată 
de referinţă. Doar persoanele care sunt acţionari la această 
dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării.

În cazul neîntrunirii cvorumului a II-a convocare este 
stabilită pentru A.G.O.A. în data de 11.05.2022, ora 10.00, 
la aceeași adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

A.G.O.A.

1) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de 
activitate al administratorului unic pentru anul 2021;
2) Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor fi nanciare 
pentru anul 2021;
3) Descărcare de gestiune a Administratorului unic şi a 
reprezentantului sau permanent pentru anul 2021;
4) Aprobarea repartizarii profi tului aferent anului 2021;
5) Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru 
anul 2022;
6) Împuternicirea Administratorului Unic pentru ducerea 
la îndeplinire a tuturor hotararilor A.G.O.A..

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va consemna 
în procesul verbal al adunării.

În contextul actual privind pandemia COVID-19, societatea 
Fimaro Invest S.A. recomandă acţionarilor care vor participa 
la Adunarea Generală Ordinară fi e personal, fi e prin 
reprezentant, să respecte recomandările autorităţilor în 
ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu 
prezintă simptomele specifi ce COVID-19. Societatea Fimaro 
Invest S.A. și/sau conducerea acesteia nu pot fi  ţinute 
răspunzătoare pentru riscul expunerii participanţilor la o 
posibilă contaminare cu coronavirusului SARS-CoV-2.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul social începând cu data publicării convocatorului. 
Societatea Fimaro Invest S.A. recomandă acţionarilor să 
obţină, la cerere, copii in format electronic ale documentelor 
informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi 
a AGOA și să evite prezenţa fi zică la sediul societăţii.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Business Solution SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, BENAUTO 
SERVIS SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivele: CAEN 
3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN 
3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate și 
CAEN 4677 – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,  
la punctul de lucru din: Feleacu, nr. 8, com. Feleacu,  
județul Cluj  

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marți-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

ERCHEDI ALEXANDRA GABRIELA, în calitate de 
titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru „ELABORARE PROIECT 
URBANISTIC ZONAL, CONFORM LEGII NR. 350/2001 CU 
MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE“, în loc. Cluj-
Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 102-104, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la 
S.C. LOFTARHITECTURA S.R.L., cu sediul în loc. Cluj-Napoca, 
str. Georges Clemenceau, nr. 6a, jud. Cluj în zilele de luni-
vineri, între orele 900-1300, din data de 30.03.2022.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 14.04.2022 (în termen de 15 
zile calendaristice de la data publicării celui de-al doilea 
anunț), la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax. 0264-412914, email 
offi ce@apmcj.anpm.ro.


