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133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071. Fiecare 
Filială a USR va proceda la convocarea Adunării 
Generale a Filialei cu minimum 30 de zile înainte 
de data stabilită pentru desfăşurarea acesteia. 
Convocatorul fiecărei Adunări Generale a Filialelor 
USR urmează a fi adus la cunoştinţa membrilor 
acelei Filiale prin publicarea acestuia pe pagina de 
internet a Filialei, precum şi prin publicarea într-
un ziar recunoscut pe plan local. Ordinea de zi a 
Adunării Generale: Adunarea Generală USR va avea 
pe ordinea de zi următoarele puncte: 1.Alegerea 
Preşedintelui USR pentru mandatul 2018-2023; 
2.Dezbaterea activităţii USR, a Preşedintelui, a Prim-
vicepreşedintelui şi a Vicepreşedintelui, precum şi a 
Comitetului Director şi a Consiliului USR în perioada 
scursă de la AG precedentă; 3.Votarea raportului de 
activitate al conducerii USR, prezentat de Preşedinte. 
Fiecare Adunare Generală a Filialelor USR va avea 
pe ordinea de zi următoarele puncte: 1.Alegerea 
Preşedintelui USR pentru mandatul 2018 -2023; 
2.Alegerea Preşedintelui Filialei pentru mandatul 
2018- 2023; 3.Alegerea Comitetului de Conducere 
al Filialei; 4.Alegerea reprezentantului Filialei în 
Consiliul USR, altul decât Preşedintele Filialei, 
pentru Filialele cu peste 150 membri. Candidaturile 
la funcţia de Preşedinte USR. Membrii USR care 
doresc să candideze la funcţia de Preşedinte USR 
pot depune candidaturile la secretariatul USR, în 
Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, până 
la data de 09.03.2018, ora 15:00. Candidaturile 
trebuie însoţite de proiectul de conducere, trebuie 
să conţină propunerea candidatului pentru 
reprezentantul acestuia în Comisia de Monitorizare 
a Alegerilor, trebuie semnate în original şi depuse 
personal. Candidaturile nedepuse în termen nu 
vor fi luate în considerare. Candidaturile care 
îndeplinesc condiţiile legale şi statutare vor fi 
verificate de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România 
din data de 09.03.2018 şi validate de Comisia de 
Monitorizare a Alegerilor, iar proiectele de conducere 
ale candidaţilor vor fi publicate pe site-urile USR şi 
ale Filialelor în data de 10.03.2018. Toţi candidaţii 
ale căror candidaturi au fost validate pot participa, 
pentru a-şi susţine candidatura, la toate Adunările 
Generale ale Filialelor USR. Votul în cadrul Adunării 
Generale. Membrii Filialelor prezenţi la data, ora şi 
locul desfăşurării Adunărilor Generale ale Filialelor 
votează într-o urnă Preşedintele Filialei, Comitetul de 
Conducere al Filialei şi, unde e cazul, reprezentanţii 
în Consiliul USR, iar într-o altă urnă votează 
Preşedintele USR. Un membru USR poate vota 
numai în cadrul Adunării Generale a Filialei din care 
face parte. Un membru USR poate vota un singur 
candidat la funcţia de Preşedinte USR. Nu se admit 
voturile prin reprezentant. Urna cu voturile exprimate 
pentru Preşedintele USR se sigilează înainte de data 
începerii alegerilor de către Comisia de Monitorizare 
a Alegerilor, care o va păstra, într-un spaţiu securizat 
pe durata alegerilor, până la data numărării voturilor. 
Rezultatele alegerilor se vor consemna într-un 
proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a 
Alegerilor, la data de 5 mai 2018, în cadrul Consiliului 
USR. Prezentul convocator va fi adus la cunoştinţa 
membrilor USR prin publicarea pe pagina de internet 
a USR –www.uniuneascriitorilor.ro, prin publicarea în 
revista România literară, precum şi prin publicarea 
într-un ziar recunoscut pe plan naţional. Preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Manolescu 
(45424)

CONVOCATOR. Președintele Consiliului de 
Administraţie al SC "UNIREA UNIVERSAL" SA, cu 
sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, jud. 
Alba, înregistrată la ORC -Alba sub nr. J01/156/1998, 
CUI: RO-10416825, în baza art.111 -128 din 
Legea 31/1990 -republicată, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data 
de 23.03.2018, ora 11 la sediul societăţii și, în 
continuare, de la ora 12, în același loc, Adunarea 
Generală Ordinară, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
13.03.2018. Ordinea de zi pentru AGA Extraordinară: 
1. Aprobarea noii structuri a acționariatului, ca 
urmare a vânzării-cumpărării pachetului majoritar de 
acțiuni. 2. Aprobarea actului constitutiv actualizat, 
respectiv modificarea articolului 18.1 care se 
completează cu următorul aliniat: "Societatea poate 
renunța la Comisia de Cenzori dacă a optat pentru un 
auditor financiar." Ordinea de zi pentru AGA Ordinară: 
1. Discutarea şi aprobarea "Raportului Anual al 
Consiliului de Administraţie pentru anul 2017". 2. 
Discutarea şi aprobarea "Raportului Comisiei de 
Cenzori pentru anul 2017". 3. Aprobarea situaţiilor 
financiare aferente anului 2017 şi stabilirea modului 
de repartizare a profitului. 4. Aprobarea descărcării 
de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar 2017. 5. Prezentarea şi aprobarea 
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018. 
6. Aprobarea Programului de dezvoltare, investiţii, 
dotări şi reparații capitale pentru anul 2018 și 
a surselor de finanțare. 7. Revocarea Consiliului 
de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de 
Administrație/Administrator unic, pentru următorii 
4 ani, ca urmare a schimbării acționarului majoritar. 
8. Revocarea Comisiei de Cenzori și a cenzorului 
supleant şi alegerea unei noi Comisii de Cenzori şi 
cenzor supleant, cu mandat pentru următorii trei ani 
sau alegerea unui auditor financiar. Documentele 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
se pot consulta şi procura de la sediul societăţii 
începând cu data de 12.03.2018, iar situaţiile 
financiare anuale şi Raportul Anual al Consiliului 
de Administraţie, vor fi la dispoziţia acţionarilor 
după publicarea convocatorului. Reprezentarea 
acţionarilor se poate face și pe bază de procură 
autentificată, care se va depune la sediul societăţii 
până la data de 16.03.2018. În cazul în care la prima 
convocare nu vor fi întrunite condiţiile de prezenţă, a 
doua convocare se face pentru data de 24.03.2018, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Leontin 
Petre-Gavril (45321)

e-mail la adresa raja1@rajac.ro având încorporată, 
ataşată sau logic asociată semnătura electronică. 
În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua 
hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, 
cea de a doua şedinţă a adunării se va ţine la data 
de 20.03.2018, ora 11, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi şi aceeaşi dată de referinţă. Preşedinte 
Consiliul de Administraţie Encioiu Ghiulentan 
(45272)

Consiliul Local Sector 6 se întruneşte în şedinţă 
ordinară în data de 22.02.2018,ora 17.00,la 
sediul Primăriei Sector 6,Calea Plevnei nr.147-149.  
(45358)

CONVOCATOR: Consiliul de Administatie al Fundatiei 
Nationale pentru Tineret, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, precum si ale art. 
10 alin. (1) din Statutul FNT, convoaca, in data de 
21.03.2018 orele 16:00, la sediul FNT din Bucuresti, 
Calea Serban Voda nr. 213, sector 4 –Tehnic Club, 
Adunarea Generala Ordinara a Fundatiei Nationale 
pentru Tineret cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului 
de Admistratie al FNT pentru perioada 01.01.2017 
- 31.12.2017. 2. Aprobarea Situatiilor Financiare 
anuale la 31.12.2017, ce includ bilantul contabil, 
contul de profit si pierdere, repartizarea rezultatului 
execitiului financiar, situatia activelor imobilizate, 
insotite de Raportul de Gestiune si Raportul Comisiei 
de Cenzori. 3. Aprobarea Bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2018. 4. Stabilirea strategiei 
Fundatiei Nationale pentru Tineret. In cazul in care 
la data si ora stabilita nu se intruneste cvorumul 
necesar, Adunarea Generala a Fundatiei Nationale 
pentru Tineret este reconvocata pentru data de 
21.03.2018, orele 19:00 la aceeasi adresa si cu 
aceeasi ordine de zi. Fundatiile Judetene pentru 
Tineret si a municipiului Bucuresti membre FNT 
vor delega reprezentanti pentru participarea la 
sedinta Adunarii Generale Ordionare, printr-un 
mandat scris ce va fi inaintat pentru inregistrare 
pana la ora inceperii sedintei. Relatii suplimentare 
la tel: 0371.083.950 si 0743.021.358 –Valentin 
Margineanu– Secretar General FNT; e-mail. office@
fntr.ro. (45320)

CONVOCATOR. În data de 11.03.2018, ora 13,00, în 
incinta Şcolii Generale Cernădia, localitatea Baia 
de Fier, jud. Gorj se va ține Adunarea Generală a 
Obştei Cernădia Buicești cu următoarea Ordinea de 
zi: 1.Darea de seamă privind activitatea desfășurată 
în Obște pe parcursul anului 2017; 2.Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017; 
3.Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 2017 și 
repartizarea profitului obținut; 4.Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; 5.Discuții; 
6. Diverse. În cazul în care nu se întrunesc condițiile 
statutare Adunarea Generală se va ține în data 
de 25.03.2018, în același loc la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. (45365)

CONVOCATOR. În temeiul dispoziţiilor art. 16 din 
Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma 
în vigoare, Preşedintele Uniunii Scriitorilor din 
România, organizaţie de creatori a scriitorilor din 
România (denumită în continuare „USR”), cu sediul 
în Calea Victoriei, nr. 133, sector 1 –Bucureşti, 
membră a Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori 
(„ANUC”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Uniunii Scriitorilor din România, 
compusă, potrivit dispoziţiilor statutare, din membrii 
USR care îşi exprimă votul în cadrul Adunărilor 
Generale ale Filialelor USR, care vor avea loc: -11 
aprilie 2018, ora 10:00 –Filiala Piteşti, la adresa: 
Centrul Cultural Piteşti, Str. Craiovei, nr. 2, bl. G1, 
cod poştal 110013; -11 aprilie 2018, ora 16:00 –
Filiala Craiova, la adresa: Muzeul Olteniei, Secţia de 
Istorie (aripa nouă), Str. Madona Dudu, nr. 14, cod 
poştal 200410, Craiova; -12 aprilie 2018, ora 17:00 
–Filiala Timişoara, la adresa: Forumul German, sala 
Adam Muller Guttenbrunn, Str. Gh. Lazăr, nr. 10-12, 
cod poştal 300080, Timişoara; -13 aprilie 2018, ora 
10:00 –Filiala Arad, la adresa: Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici”, Bd. Revoluţiei, nr. 103, cod poştal 310122, 
Arad; -14 aprilie 2018, ora 10:00 –Filiala Bucureşti 
–Critică, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, 
Bucureşti, cod poştal 010071; -14 aprilie 2018, ora 
12:30 –Filiala Bucureşti –Dramaturgie, la adresa: 
Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod 
poştal 010071; -15 aprilie 2018, ora 10:00 –Filiala 
Bucureşti –Proză, la adresa: Calea Victoriei, nr. 133, 
sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071; -18 aprilie 
2018, ora 10:30 –Filiala Braşov, la adresa: Casa 
Armatei, Str. Lungă, nr. 1A, cod poştal 500035, 
Braşov; -18 aprilie 2018, ora 17:00 –Filiala Târgu 
Mureş, la adresa: Palatul Culturii, Sala Mică, Piaţa 
Victoriei, nr. 1, Tg. Mureş; -19 aprilie 2018, ora 
10:30 –Filiala Cluj, la adresa: Str. Universităţii, nr. 
1, Cluj-Napoca; -19 aprilie 2018, ora 17:00 –Filiala 
Alba-Hunedoara, la adresa: Str. Bucureşti, nr. 2A, 
cod poştal 510118, Alba; -20 aprilie 2018, ora 
10:00 –Filiala Sibiu, la adresa: Biblioteca ASTRA, 
Str. Gh. Bariţiu, nr. 5-7, Sibiu; -23 aprilie 2018, ora 
10:00 –Filiala Bucureşti –Poezie, la adresa: Teatrul 
Dramaturgilor Români, Calea Griviţei, nr. 64-66, 
Bucureşti; -25 aprilie 2018, ora 14:00 –Filiala Bacău, 
la adresa: Str. Pictor Aman, nr. 94C, Bacău; -26 
aprilie 2018, ora 9:00 –Filiala Iaşi, la adresa: Casa 
cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Str. Grigore Ureche, nr. 7, 
cod poştal 700023, Iaşi; -26 aprilie 2018, ora 17:00 
–Filiala Chişinău, la adresa: Strada 31 August, nr. 98, 
et. 3, ap. 304, cod poştal 2004, Chişinău, Republica 
Moldova; -27 aprilie 2018, ora 12:30 –Filiala Sud-Est, 
la adresa: Str. Labirint, nr. 1, Galaţi; -27 aprilie 2018, 
ora 17:30 –Filiala Dobrogea, la adresa: Universitatea 
OVIDIUS (Biblioteca Centrală Universitară), B-dul 
Mamaia, nr. 124, Constanţa; -28 aprilie 2018, ora 
11:00 –Filiala Bucureşti –Copii şi Tineret, la adresa: 
Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod 
poştal 010071; -29 aprilie 2018, ora 10:00 –Filiala 
Bucureşti –Traduceri, la adresa: Calea Victoriei, nr. 

prin Sentinta nr.4440/09.04.2012 pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII- a Civila, in 
Dosar 1247.01/3/2008, anunta REVOCAREA din 
motive obiective a Adunarii Generale Extraordinare 
a Actionarilor BANEASA SA convocata pentru data 
de 21.02.2018, respectiv 22.02.2018 (conform 
CONVOCATORULUI publicat in Romania Libera din 
data de 17.01.2018). (45435)

Asociația COPYRO -Societate de Gestiune Colectivă 
a Drepturilor de Autor cu sediul în București, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2, CIF 2787628, 
anunță convocarea Adunării Generale Ordinare 
a COPYRO -Societate de Gestiune Colectivă a 
Drepturilor de Autor pentru data de 22 martie 
2018, orele 11, la Sala Cristal din cadrul Centrului 
de Conferinţe al S.C. Internațional Business 
Center Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol 
I nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). În 
situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, 
conform Statutului, Adunarea Generală Ordinară 
se reconvoacă pentru data de 23 martie 2018, 
orele 11, la Sala Millenium din cadrul Centrului de 
Conferinţe al S.C. Internațional Business Center 
Modern S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași ordine 
de zi. Ordinea de zi: -Prezentarea și aprobarea 
ordinei de zi; -Prezentarea textului și expunerea de 
motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobării 
Adunării Generale Ordinare; -Prezentarea situației 
financiare și stadiul principalelor litigii aflate pe rol; 
-Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Administratorului General pentru 
anul 2017, prezentarea și aprobarea obiectivelor 
privind activitatea COPYRO pentru anul 2018; 
-Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Consiliului Director pentru anul 2017; 
-Aprobarea deciziilor Consiliului Director consemnate 
în procesele verbale privind activitatea COPYRO 
luate în anul 2017 și până la zi; -Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a situațiilor financiare pe 
anul 2017; -Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a dării de seamă pentru anul 2017 în format ORDA; 
-Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului 
Comisiei de Cenzori pentru anul 2017; -Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei Speciale Permanente privind Accesul 
la Informații pentru anul 2017; -Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a raportului de activitate al 
Comisiei de Lectură pentru anul 2017; -Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a raportului de activitate al 
Comisiei de Repartiții pentru anul 2017; -Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a bugetului de venituri 
și cheltuieli estimativ pentru anul 2018; -Aprobarea 
comisionului administrativ COPYRO aplicabil până la 
următoarea Adunare Generală; -Informarea cu privire 
la controlul general anual ORDA pentru anii 2014 și 
2015; Informări, discuții. Diverse. (45339)

Consiliul de administrație al RAJA S.A., prin 
Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul 
în Constanța, str. Călărași nr. 22 - 24, jud. Constanța, 
înmatriculată sub nr. J13/80/1991, CIF RO 1890420, 
în baza art. 111 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a 
dispozițiilor Actului constitutiv al societății, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 
în data de 19.03.2018, ora 11, în sala de sedinta 
de la sediul RAJA S.A., din str. Calarasi, nr. 22 - 
24 mun. Constanta, jud. Constanța, pentru toți 
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la 
data de referință 01.03.2018.2018 cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea declansarii procedurii 
pentru reinoirea mandatelor pentru o parte a 
membrilor Consiliului de administratie. 2. Aprobarea 
declansarii procedurii de selecţie a membrilor 
consiliului de administratie, potrivit art. 3, lit. c 
din HG 722/2016, anexa 1. 3. Aprobarea aplicarii 
art. 29, al.3, 4 si 5 din OUG 109/2011, privind 
selectarea administratorilor. 4. Aprobarea aplicarii 
de catre societate a art. 50 din HG 722/2016, anexa 
1. 5. Desemnarea unui reprezentant al actionarilor 
in vederea semnarii hotararii AGOA şi desemnarea 
d-nei Budes Maria ca persoană însărcinată cu 
înregistrarea hotărârii în Registrul Comerțului. 
Începând cu data publicarii convocatorului pe 
site-ul Societatii www.rajac.ro, în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, şi în unul dintre ziarele 
de largă răspândire din localitatea în care se 
află sediul societăţii sau din cea mai apropiată 
localitate, documentele şi 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, 
ori se pot procura de acţionari, contracost, de la 
sediul social al societatii. De asemenea, aceste 
documente si materiale sunt disponibile incepand 
cu aceeași dată și pe website-ul societății www.
rajac.ro, la rubrica “Informatii utile”. În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile 
şi OUG 109/2011, modificata, acţionarii pot vota în 
AGOA prin reprezentare, prin corespondenţă sau 
prin mijloace electronice. Exercitarea votului prin 
reprezentare se poate realiza prin reprezentant 
autorizat desemnat prin procura speciala. Membrii 
Consiliului de Administraţie, directorii şi funcţionarii 
Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. 
Formularele de procuri speciale se pot obține de 
actionari, începând cu data transmiterii si publicarii 
convocatorului, de la sediul societății între orele 9 
- 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe 
website-ul societății. Procura specială se va întocmi 
în 3 exemplare originale, unul pentru societate, 
unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. 
Procura specială se va depune în original la sediul 
societății sau se va trimite prin e-mail la adresa 
raja1@rajac.ro având încorporată, ataşată sau logic 
asociată semnătura electronică, pana la data si ora 
prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, 
un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând 
a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi 
înfățișat de acesta. Acţionarii pot sã îşi desemneze 
reprezentanţii şi prin email, la adresa raja1@rajac.
ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a 
avea ambele încorporată, ataşată sau logic asociată 
semnătura electronică. Acționarii înregistrați la 
data de referință menționata in acest convocator 
au posibilitatea de a vota și prin corespondență, 
înainte de data adunarii generale, prin utilizarea 
formularului de buletin de vot prin corespondență. 
Formularul de buletin de vot prin corespondență 
se poate obține, începând cu data transmiterii si 
publicarii convocatorului, de la sediul societății între 
orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca 
de pe website-ul societății www.rajac.ro, la rubrica 
“Informatii utile”. Buletinul de vot, completat, 
semnat și ștampilat, se va depune în original la 
sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, 
personal sau prin servicii de curierat. Acționarii 
pot să transmită buletinul de vot completat și prin 

08.30, sala 11, complet c5 lj civ ii, în dosarul 
nr. 5039/121/2017 având ca obiect cerere de 
deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014. (45350)

Debitoarea S.C. MIKOMET S.R.L. cu sediul în jud.
Galaţi, comuna Smardan - Cismele, având C.U.I. 
13949288 este citată la Tribunalul Galati, în data de 
06.03.2018, ora 08.30, sala 11, complet c5 lj civ ii, 
în dosarul nr. 4146/121/2017 având ca obiect cerere 
de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei 
prevăzută de Legea nr. 85/2014. (45347)

Eventualii moștenitori legali sau testamentari ai 
defunctei Aglițoiu (fosta Moise născută Aglițoiu) 
Dorina, decedată în data de 01.02.2018, cu ultimul 
domiciliu în București, str. Vasile Conta, nr. 9a-15, 
et. 4, ap. 53, sect 2, CNP 2540929400021, sunt 
chemați în data de 29.03.2018, ora 13.30, la sediul 
notarului public Elena Căpâlnaș din București, bd. 
Corneliu coposu, nr. 3, bl. 101, sc. C, et. 1, ap. 42, 
sect 3, cu actele de identitate și certificatele de 
stare civilă pentru dezbaterea succesiunii defunctei 
Aglițoiu Dorina în dosarul nr 8/14.02.2018. (45345)

LICHIDATORUL judiciar ACSIS SOLV IPURL notifica 
tuturor creditorilor deschiderea procedurii de 
faliment in procedura simplificata prevazuta de 
Legea 85/2014 prin Sentinta Civila nr. 100 din data 
de 05.02.2018 impotriva SC ENERGY SOURCES 
ITALIA SRL, CUI 30933451, J29/1135/2013, in 
dosarul 8849/105/2017 aflat pe rolul Tribunalul 
Prahova –Sectia a II-a civilă, de contencios 
administrativ si fiscal, stabilind urmatoarele termene 
limita: Termenul limită de depunere de către creditori 
a opoziţiilor la Sentinta Civila de deschidere a 
procedurii este de 10 zile de la prezenta notificare, 
precum si termenul de solutionare este de 10 zile de 
la inregistrarea opozitiilor la Tribunal; 19.03.2018- 
depunerea declaratiilor de creanta; 29.03.2018- 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului preliminar; 20.04.2018- 
intocmirea tabelului definitiv al creantelor. 
Prima Adunare a Creditorilor va avea loc la data 
03.04.2018, ora 14.00 la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Sector 2, Strada Viitorului nr. 
110, etaj 1, ap. 3. Termen: 05.04.2018. Informatii la 
0723.168.567. (45384)

MANDIN SORIN, cu domiciliul în Târgu Jiu, bd. 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 503A, jud. Gorj, este 
citat în dosarul nr. 4109/97/2016 al Tribunalului 
Hunedoara, privind debitoarea Metal Industry 
Corporation S.R.L în faliment, pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale, la termenul din 12 aprilie 
2018. (45420)

NUMITUL Căian Dorin, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în localitatea Poiana Sibiului, nr. 704, jud. Sibiu, este 
chemat să se prezinte la Judecătoria Sibiu, din Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 30, sala A, complet C7 Civil, în 
ziua de 9.03.2018, ora 9, în calitate de pârât în Dosar 
nr. 10398/306/2017, având ca obiect constatare 
nulitate act juridic contestaţie la executare, în proces 
cu BRD Groupe Societe Generale SA Sucursala Sibiu 
-Grup Sibiu, în calitate de reclamant şi respectiv MSH 
Sibiu Truck & Bus SRL, Ciociu loan, Ciociu Elena 
Simona, în caliate de pârâţi. (45436)

NUMITUL Mihai Constantin Marian, cu domiciliul 
cunoscut în localitatea Tălmaciu, str. Textiliştilor, 
bl. 1, sc. C, et. 1, ap. 25, jud. Sibiu, este citat la 
Judecătoria Avrig, pe data de 6.03.2018, ora 8.30, în 
calitate de pârât, în Dosar Civil nr. 1033/787/2018, 
având ca obiect stabilire indemnizaţie întreţinere. 
(45438)

Numitul Nicolae Marian cu domiciliul necunoscut 
este citat la Societatea Profesionala Notariala 
Condor & Condor cu sediul in str. Gospodinelor, nr. 
25, sector 4, Bucuresti, pentru data de 26.02.2018, 
ora 10,30, pentru dosarul de succesiune nr. 36, in 
calitate de fiu al defunctei Nicolae Sabina, dcedata 
la data de 14.04.2010. (45297)

NUMITUL Voicu George, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în România, Bucureşti, Aleea Istru nr.2A, 
bl.A14D, sc.3, et.1, ap.34, sector 6 este citat la 
Societatea Profesională Notarială "Irina Daniilescu 
şi Alexandru Şulea", cu sediul în Bucureşti, strada 
Drumul Taberei nr.35A, bl.803, sc.2, parter, ap.43-
44, sector 6, în data de 05.03.2018, ora 15.00 cu 
actele de stare civilă şi buletinul de identitate, în 
vederea dezbaterii succesiunii defunctei sale mame 
Voicu Mariana, decedată la data de 01.05.2008, 
cu ultimul domiciliu în Bucureşti Aleea Istru nr.2A, 
sector 6, Cod Numeric Personal 2490928400963, în 
dosarul nr.22/2018. (45270)

PARATUL Oprica Traian domiciliat in sat Castelu, str. 
Republicii nr. 50, judetul Constanta, este chemat la 
Judecatoria Medgidia, str. Independentei nr. 14, in 
data de 09.03.2018, ora 9,00, complet civil 5/2017, 
dosar nr. 9915/256/2017, pretentii, in contradictoriu 
cu SC Vetzone SRL. (45418)

PRIN Sentinţa civilă nr. 9274/30.06.2017, în 
dosarul nr. 23254/254/2016 al Judecatoriei Iaşi, 
instanţa a hotărât să admită acţiunea exercitată de 
către UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din 
IAŞI, Bd. Carol I nr. 11, jud. Iaşi, în contradictoriu 
cu pârâtul VACARU SERGIU, cu domiciliul în Bd. 
Nicolae Iorga nr. 32A, bl. G4, sc. A, ap. 14, jud. Iaşi. 
Obligă pârâtul să restituie reclamantei bunurile 
primite spre folosinţă în baza proceselor verbale 
de subinventariere încheiate în perioada 2012-
2016. Obligă pârâtul să achite reclamantei suma 
de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată (taxa de 
timbre). Cu drept de apel în termen de 30 de zile de 
la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la 
Judecătoria Iaşi. Pronunţată prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 
30.06.2017. (45391)

Se citeaza numita CĂCIULESCU DANA MARIA la 
Judecătoria Piteşti, pentru data de 27.02.2018, 
ora 8,30, în proces de partaj succesoral, Dosar nr. 
19936/280/2015 (45366)

ADUNĂRI GENERALE
ANUNT – REVOCARE Adunare Generala Extraordinara 
a Actionarilor BANEASA SA GENERAL GROUP EXPERT 
SPRL cu sediul social in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu, 
nr.107-119, Bloc E1, Scara 4, et.2, ap.107, sector 
2, inregistrata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO II- 0007, 
CIF RO 21184259, reprezentata legal prin Asociat 
Coordonator POPESCU ION, in calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei BANEASA S.A. cu sediul in 
Oras. Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae , Nr. 126A 
(fost 32), jud. Ilfov, inmatriculata la ORC Bucuresti 
sub nr. J23/915/2003, CUI 481958, desemnat 

SUBSCRISA LICHIDARE PATRIMONIU SRL, cu sediul 
în Alba Iulia, str. Simion Barnutiu, nr. 3, jud. Alba, în 
calitate de administrator judiciar numit în dosarul 
268/107/2018 prin Încheierea nr 12/F/CC/2018 din 
data de 07.02.2018 pronunţată de Tribunalul Alba 
prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale 
de insolvenţă cu privire la debitoarea SC Bratos Team 
SRL cu sediul social în Alba-Iulia, B-dul Revolutitiei, 
nr. 8, bloc 30, sc 1, ap. 5, judeţul Alba, număr de 
ordine în registrul comerţului J01/331/2014, CUI 
33190220 vă facem cunoscut faptul ca termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este data de 
26.03.2018. Date suplimentare privind procedura au 
fost publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
0358.401.350, 0769.254.864. (45303)

V.F. INSOLVENȚĂ SPRL, in temeiul art. 99 alin. 
(3) din Legea nr. 85/2014, notifica deschiderea 
procedurii de insolventa a societatii debitoare NECC 
TELECOM ROMANIA S.A., cu sediul social situat in 
Bucuresti, Str. Viesparilor, nr. 24, camera nr. 1, et. 2, 
ap. 6, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului 
sub nr. J40/8225/2003, CUI RO15522207, in 
dosarul nr. 1576/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti -Sectia a VII-a Civila. Termenele stabilite 
de judecatorul sindic prin Incheierii de sedinta din 
07.02.2018 sunt: 26.03.2018 pentru inregistrarea 
cererilor de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului; 16.04.2018 pentru verificarea 
creantelor, intocmirea si publicarea in BPI a tabelului 
preliminar al creantelor; 02.05.2018 pentru 
intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor. 
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa 
administratorului judiciar, V.F INSOLVENȚĂ SPRL pe 
adresa str. General Ernest Brosteanu, nr. 31, et. 2, 
sector 1, Bucuresti, e-mail: insolvency@vf.ro sau 
la nr. de tel/fax 021.314.02.00/021.314.02.90. 
(45371)

CITAŢII
ADMINISTRATORUL judiciar al SC Durvest Star SRL, 
cu sediul în sat Runcșoru, comuna Bala, poziție de rol 
24, jud. Mehedinţi, identificată prin CUI 24989822 
şi J25/25/2009, notifică deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă împotriva debitoarei în 
D124/101/2018 al Tribunalului Mehedinţi, conform 
sentinţei nr. 4/2018 din data de 31.01.2018. Cererea 
de creanţă se va întocmi cu respectarea dispoziţiilor 
art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014. Termen limită 
de depunere a cererilor de creanţă: 07.03.2018. 
În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din drepturi 
privind creanţa/creanţele deţinute împotriva 
debitorului. (45325)

BÂLC Geanina este citată la Judecătoria Cluj - 
Napoca, camera 76, în ziua de 6.03.2018, ora 8:30, 
in calitate de pârât, în proces cu Ileana Crișan, în 
calitate de reclamant și Bâlc Ana- decedată, Bâlc 
Ioan, Sopon Alina, Marian Irina, Bâlc Viorel, Comisia 
județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor Cluj, Comisia locală Gilău de 
aplicare a legilor fondului funciar, în calitate de 
pârâți, în dosar nr. 18627/211/2012, actiune in 
constatare (fond funciar). (45283)

BÂLC Sebastian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Cluj - Napoca, este citat la Judecătoria Cluj - Napoca, 
camera 76, în ziua de 6.03.2018, ora 8:30, in calitate 
de pârât, în proces cu Ileana Crișan, în calitate de 
reclamant și Bâlc Ana- decedată, Bâlc Ioan, Sopon 
Alina, Marian Irina, Bâlc Viorel, Comisia județeană 
pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor Cluj, Comisia locală Gilău de aplicare a 
legilor fondului funciar, în calitate de pârâți, în dosar 
nr. 18627/211/2012, actiune in constatare (fond 
funciar). (45282)

BORDEA Maria, în calitate de reclamant, în 
dosar 2150/298/2017 al Judecătoriei Sebeş 
citez pârâtele Theiss Maria (născută Schuster) 
şi Theiss Agneta (măritată cu Kellinger Ioan), cu 
domiciliul necunoscut, pentru termenul din data de 
27.02.2018, obiect partaj. (45294)

Cabinet Individual de Insolvenţă Creţu Ştefan 
Daniel notifica deschiderea procedurii simplificate 
a insolventei impotriva debitorului SOCIETATEA 
REPSOND OYL MARKETING SRL cu sediul in 
comuna Berca, sat Berca, bl.7, et.4, ap.17, judeţul 
Buzău, CUI 34874200, J10/629/2015 potrivit Legii 
nr 85/2014 prin incheierea de sedinta din data 
de 31.01.2018 pronunţată de Tribunalul Buzău, 
Secţia a II-a in dosarul nr. 126/114/2018. Termene 
stabilite: termenul limită înregistrare cereri de 
admitere creante asupra averii debitorului la data 
de 16.03.2018, termen limită pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afişarea si publicarea in 
BPI a tabelului preliminar al creanţelor la data de 
26.03.2018, termenul pentru definitivarea tabelului 
creantelor la data de 20.04.2018. Se convoaca prima 
sedinta a adunarii creditorilor la data de 30.03.2018 
ora 16.00 la sediul lichidatorului judiciar din Buzau, 
strada Prutului, nr.44, judet Buzau cu urmatoarea 
ordine de zi: prezentarea raportului amanuntit 
asupra cauzelor si imprejurarilor care au condus 
la aparitia insolventei debitorului, desemnarea 
comitetului creditorilor si a presedintelui comitetului 
creditorilor si confirmarea lichidatorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa Creţu Ştefan Daniel 
si a onorariului acestuia. (45398)

C.I.I Canavea Dana-Gabriela, administrator 
judiciar, anunţă deschiderea procedurii insolvenţei 
societatii LIDAPHONE SRL, dosar 6311/ 90/ 2017, 
Tribunalul Valcea şi stabilirea următoarelor termene: 
16.03.2018 depunere cereri admitere creanţe, 
05.04.2018 întocmire şi depunere tabel preliminar 
al creanţelor, 10.04.2018 adunare creditori, 
30.04.2018 întocmire si publicare tabel definitiv de 
creanţe. (45314)

CII Grosu Virgil numit lichidator judiciar al debitorului 
Classic Garage S.R.L., cu sediul in Comuna Cristian, 
str. Raului nr. 30, judetul Brasov, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate de insolventa in data de 
31.01.2018 şi notifică creditorii să depună cererile 
de creanţă până la data de 14.03.2018 la Tribunalul 
Brasov, dosar 324/62/2018. Adunarea creditorilor 
va avea loc la sediul lichidatorului din Galati, str. M. 
Eminescu nr. 9, in data de 09.04.2018 ora 12.00. 
(45307)

Debitoarea S.C. MIDIS M&M S.R.L. cu sediul în 
loc.Galaţi, având C.U.I. 26649860 este citată 
la Tribunalul Galati, în data de 06.03.2018, ora 

Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 
1350020, reprezentată legal de dl. Dan-Silviu 
Baciu, Director General, având un capital social 
subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, 
informează acționarii și investitorii că rezultatele 
financiare anuale preliminare aferente anului 
2017 vor fi transmise în data de 15.02.2018, ora 
8:00 (ora locală) la Autoritatea de Supraveghere 
Financiară și la Bursa de Valori București pentru 
informare și publicare pe site-ul www.bvb.ro. 
Rezultatele financiare anuale preliminare aferente 
anului 2017 vor fi disponibile la societatea CONPET 
S.A., începand cu data de 15.02.2018, ora 8:00 
(ora locală), astfel: - în format electronic pe site-ul 
societății la adresa: www.conpet.ro, la secțiunea 
„Relația cu Investitorii/ Raportări/ Alte rapoarte”; - în 
formă scrisă la sediul societății din Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova. Informații suplimentare 
se pot obține la societatea CONPET S.A., Biroul 
Guvernanţă Corporativă, tel. 0244-401.360, int. 
2431 sau 2659. (45319)

CRIST VEST AUDIT SPRL, Oradea, str. Republicii nr. 8, 
jud. Bihor, în calitate de practician în insolvenţă, în 
temeiul art. 99 şi următoarele din L85/2014, notifică 
deschiderea procedurii de faliment şi numirea ca 
lichidator judiciar faţă de Next Bar SRL Salonta, CUI 
28549085 prin încheierea Tribunalului Bihor, nr. 34 
din 01.02.2018, dosar 242/111/2018. Creditorii ce 
deţin creanţe asupra averii debitorului vor depune 
,,Cerere de înscriere a creanţei” în dosarul de mai 
sus cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.(1) din 
L85/2014. Cererea se va depune la Tribunalul Bihor 
în dublu exemplar (inclusiv documentele justificative 
ale creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţei este19.03.2018. 
Informaţii suplimentare la tel: 0259-479.468. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 
05.04.2018, orele 13 la sediul lichidatorului judiciar. 
(45393)

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL ANUNŢĂ TOŢI CREDITORII 
Că prin sentința civilă nr. 1930/2017 pronunțată 
la data de 05.12.2017 în dosar nr. 117/1285/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj s-a dispus 
intrarea în faliment prin procedură simplificată a 
debitorului Portal Industrial SRL. În conformitate cu 
prevederile art. 147 alin. 2 din Legea nr.85/2014, 
titularii de creanțe născute în cursul perioadei de 
observație (respectiv în perioada 04.04.2017 – 
05.12.2017) au obligația de a proceda la înscrierea 
la masa credală a debitorului Portal Industrial SRL, 
prin depunerea la Tribunalul Specializat Cluj a unei 
cereri de admitere a creanței în termen de 10 zile de 
la prezenta notificare. (45330)

HM EXPERT– I.P.U.R.L., lichidator judiciar al 
debitorului LIANA FLOWERS PROD S.R.L., cu sediul 
social in Bucuresti, str. Simon Bolivar, nr. 3, et. 
1, ap. 2, sectorul 1, Numar de ordine în Registrul 
Comertului J40/24229/1994, Cod de identificare 
fiscala 6597154, notifică debitorului, creditorilor, 
intrarea in faliment prin procedura simplificata, in 
dosarul nr. 38169/3/2017 al Tribunalului Bucuresti 
-Sectia a VII-a civila, cu termen limita inregistrare 
creante 02.04.2018 depunere tabel preliminar 
23.04.2018 depunere tabel definitiv 08.05.2018. 
(45437)

ÎN temeiul Legii nr. 85/2014, prin Sentinţa cu 
nr. 28/F/2018 în dosarul nr. 5721/107/2017 la 
Tribunalul Alba, s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului împotriva debitoarei SC Busines Metal 
Sebeş SRL cu sediul social în loc. Sebeş, strada 
Ștefan cel Mare nr. 156, judeţul Alba, număr de 
ordine în registrul comerţului CUI RO 31056079, 
J01/3/2013. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor suplimentare asupra 
averii debitoarei este data de 07.03.2018. Date 
suplimentare privind procedura au fost publicate 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă sau se pot 
obţine la nr. de telefon 0358.401.350. (45308)

ÎN temeiul Legii nr. 85/2014, prin Sentinţa cu 
nr. 29/F/2018 în dosarul nr. 2896/107/2013 la 
Tribunalul Alba, s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului împotriva debitoarei SC Delmarco SRL, 
cu sediul în localitatea Blaj, str. Păcii, nr. 26, judeţul 
Alba, CUI 12650570, J01/56/2000. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
suplimentare asupra averii debitoarei este data de 
07.03.2018. Date suplimentare privind procedura au 
fost publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
sau se pot obţine la nr. de telefon 0358.401.350. 
(45312)

ÎN temeiul Legii nr. 85/2014, prin Sentinţa cu 
nr. 6/F/2018 în dosarul nr. 3603/107/2017 la 
Tribunalul Alba, s-a dispus deschiderea procedurii 
falimentului împotriva debitoarei SC Mixeuro SRL cu 
sediul social în loc. Zlatna, strada Petru Dobra nr. 2, 
judeţul Alba, număr de ordine în registrul comerţului 
CUI RO 17156617, J01/83/2005 Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor 
suplimentare asupra averii debitoarei este data de 
06.03.2018. Date suplimentare privind procedura au 
fost publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
sau se pot obţine la nr. de telefon 0358.401.350. 
(45315)

Lichidator judiciar, numit prin încheierea din data 
de 13.02.2018 a Tribunalului Dolj în dosarul nr. 
687/63/2018, notifică deschiderea procedurii 
simplificate a insolvenţei împotriva SC NAMERA 
SHOES SRL, Craiova, CUI 33793581 şi s-au stabilit 
următoarele termene: termen depunere creanţe 
20.03.2018, termen tabel preliminar 03.04.2018, 
termen tabel definitiv 17.04.2018. (45264)

Orașul Predeal, prin primar, a procedat la 
deschiderea procedurii judiciare de declarare a 
morții pentru numita Victor Bassili Eugenia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în București, str. Domnească, nr. 
109, Județul Galați, ce face obiectul dosarului civil 
nr. 24801/233/2017 al Judecătoriei Galați, aflat în 
procedură de regularizare. Invităm orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaște în legătură cu 
cel dispărut. (45271)

SC MESTESHUKAR Butiq SRL cu sediul în str. Badea 
Cârțan, nr. 14, corp B, parter, sector 2, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu, în scopul 
desfășutării activității aferente codurilor CAEN-1610, 
1629, 3109, 3291, 3299, 4332. Informațiile privind 
impactul asupra mediului, pot fi accesate consultând, 
de luni-joi, 8.30-16.30 și vineri 8.00-14.00, APM Ilfov, 
str. Lacul Morii, nr. 1, sect. 6 Bucuresti, cod poștal: 
060841, fax 021.430.14.02, tel 021.430.15.23, 
email office@apm.ilfov.ro. Observațiile publicului pot 
fi primite la sediul APM Ilfov. (45286)


