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OFERTE SERVICIU
ANGAJAM montatori fatade si tamplarii, personal 
calificat si necalificat, in cele mai bune conditii. Relatii 
la tel: 0752443416, 0241230823, mail: office@al-promt.
com sau la sediul societatii AL PROMT SRL, Constanta, 
str. Nerva, nr.49. 

SOCIETATEA C’EST LA MORILLE SRL, cu sediul in Hateg, 
jud. Hunedoara, angajeaza 1 SECRETAR ADMINISTRATIV 
SI 1 TEHNICIAN AGRONOM -CERCETARE. Conditii: studii 
medii si cunostinte de limba engleza si chineza. CV-urile 
se trimit pe adresa de mail: alexalexander0850@gmail. 
com pana la data de 22.03.2019 iar selectia are loc in 
data de 25.03.2019. Pentru detalii sunati la nr. de telefon 
0724080801. 

RESTAURANT în Germania zona Ludwigsburg, cauta 
personal cunoscator de limba germana penru 
ajutor în bucatarie si deservire. Masa si cazarea 
sînt asigurate, salar dupa tarifele germane. Telefon: 
0049(0)1622111191. 

HESPER SA Bucuresti angajeaza: Inginer mecanic; 
Inginer metalurg (experienta in tratamente termice); 
Inginer chimist; Strungari, rectificatori, frezori, lacatusi, 
operatori CNC; Operator electroeroziune; Operator 
masina de gaurit in coordonate; Sculer matriter; 
Mecanic masini utilaj; Muncitori necalificati; Electrician; 
Femeie de serviciu; Liftier. Relatii: 0758.048.316; 
021.335.10.50/127; hesper.hr@gmail.com 

SC Anvic Proiect SRL angajeaza dulgheri, fierari, zidari, 
faiantar, sudor, macaragiu, maistri santier. Telefon 
0748340331. 

SCOALA Gimnaziala “Victor Ion Popa”, cu sediul 
în comuna Ivesti, str. V.I. Popa, nr.51, tel. / fax. 
0236/866922, organizeaza în data de 09.04.2019, ora 
09.00, concurs pentru ocuparea functiei contractuale 
vacante de informatician, cu 0,25 norma, pe perioada 
nedeterminata, conform HG 286/ 23.03.2011. Concursul 
se va organiza la sediul Scolii Gimnaziale „Victor Ion 
Popa” din Comuna Ivesti, str. V.I. Popa, nr.51, judetul 
Galati si consta în urmatoarele etape: Proba scrisa: 
9 aprilie 2019, ora 900 Proba practica: 10 aprilie 
2019, ora 900 Interviu: 10 aprilie 2019, ora 1330 
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 
îndeplineasca urmatoarele conditii specifice: a) Nivelul 
studiilor necesare ocuparii postului de informatician: 
studii superioare; b) Sa cunoasca notiuni de tehnici de 
calcul, retele de calculatoare, administrare aplicatie 
AEL, SIIIR, BDNE. Dosarele pentru înscrierea la concurs 
se pot depune la secretariatul Scolii Gimnaziale “Victor 
Ion Popa”, Comuna Ivesti, în intervalul orar 900-1500, 
pâna cel târziu în data de 05 aprilie 2019, ora 1500. 
Relatii suplimentare la sediul Scolii Gimnaziale „Victor 
Ion Popa”, Comuna Ivesti, persoana de contact: Glavasc 
Tomita, telefon: 0236866922, e-mail: scoala3_ivesti@
yahoo. com.

 
PRESTARI SERVICIU

OFER experiente de neuitat, contra cost. Georgiana 
Catalina- 0761.361.177.

 

VANZARI DIVERSE

VAND tuica prune din livada proprie. Pret convenabil. 
0721992872.

 

CUMPARARI AUTO

AUTOTURISME Bucuresti, Ilfov cu ITP. Ofer 1.200-1.400 
lei; 0744.632.301.

 
LICITATII
UNIVERSITATEA Babes-Bolyai Cluj-Napoca, anunta 
licitatie publica, cu oferta in plic inchis, in vederea 
inchirierii unui spatiu cu o suprafata de 6 mp, in 
incinta Gradinii Botanice, str. Republicii, nr. 42, destinat 
amplasarii unui chiosc pentru comercializare inghetata. 
Documentatia se va ridica in perioada 18.03.2019-
22.03.2019, de la Serviciul Administrativ al Directiei 
Generale Administrative, str. I. I. C. Bratianu, nr. 14, 
Cluj-Napoca. Depunerea ofertelor se va face la sediul 
Directiei Generale Administrative, str. I. I. C. Bratianu, nr. 
14, Cluj-Napoca, Secretariatul General, pana la data de 
25.03.2019, ora 10. In caz de neadjudecare, licitatia se va 
relua in fiecare zi de luni, pana la adjudecare. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 0264/405-355 si 
e-mail flavia. ungurean@ubbcluj. ro. 

A. N. „APELE ROMÂNE“ -Administratia Bazinala de Apa 
Prut-Bârlad cu sediul în Iasi, str. Theodor Vascauteanu, 
nr. 10, judetul Iasi, telefon: 0232.218192, fax: 0232.213884, 
COD FISCAL: RO23780878, COD IBAN: RO51TREZ 
406502201X020605, e-mail: dispecer@dap. rowater. 
ro în calitate de unitate locatoare, anunta: organizarea 
licitatiei publice, etapa II, privind închirierea: -cuvetei 
lacului de acumulare Trohan cu suprafata 211.000 mp, 
UAT Garceni, jud. Vaslui. Garantia de participare: 3.031, 
82 lei; Scopul inchirierii cuvetei lacului de acumulare 
mentionat mai sus este cel de acvacultura/piscicultura. 
Contractul de închiriere se face pentru o perioada 
de 10 ani. Conditiile de participare: sunt precizate în 
caietul de sarcini. Mentionam ca ofertantii trebuie sa 
ateste ca au ca obiect de activitate principal cod CAEN: 
322 activitati de piscicultura in ape dulci. Garantia de 
participare: sub forma unei scrisori de garantie bancara 
eliberata de o banca în favoarea unitatii locatoare 
sau a unui ordin de plata în contul A.B.A. Prut-Barlad 
(mentionam ca garantiile de participare nu mai pot fi 
platite la casieria A. B. A. Prut-Bârlad, ci numai în contul 
RO06TREZ4065005XXX012076, CUI 18296163). Locul 
licitatiei: Sediul Administratia Bazinala de Apa Prut-Bârlad 
din str. Th Vascauteanu, nr. 10, Iasi. Data si ora limita de 
primire/deschidere a ofertelor: Depunere: pâna la data 
de 10.04.2019, ora 9:00. Deschidere plicuri exterioare: 
10.04.2019 ora 10. Deschidere plicuri interioare: 
10.04.2019 ora 13. Caietele de sarcini pot fi achizitionate 
de la sediul A.B.A. Prut-Bârlad -Birou Patrimoniu si SGA 
Vaslui. Relatii la telefon nr. 0232.218192 -int. 230. Pretul 
unui caiet de sarcini este de 400 lei fara TVA. Durata în 
care ofertantii ramân angajati prin termenii ofertelor 
lor: 90 de zile de la data deschiderii acestora. 

GRUP AXA I.P.U.R.L. Rm. Valcea, str. G-ral Magheru nr. 
18, lichidator al S.C. CERNATESCU INVEST S.R.L. Baile 
Govora in dosarul nr. 3974/90/2015* vinde prin licitatie 
la 60% din pretul de evaluare urmatoarele bunuri: teava 
inox 12 mm= 96 m, teava inox 27 mm =51 m, banda 
perforata= 10 m si becuri 125 W -100 buc la pretul total 
de 1.560 lei fara TVA.  Licitatia va avea loc in data de 
21.03.2019, 28.03.2019 si 04.04.2019 orele 13:00, la 
sediul lichidatorului. Pentru consultarea raportului de 
evaluare si pentru detalii ne puteti contacta la numarul 
de telefon/fax: 0250-731971 sau la sediu. 

CONSILIUL Local al comunei Hemeius, CUI 4352832, str. 
ION SIMIONESCU, nr 221, com Hemeius, judetul Bacau, 
telefon 0234217510, fax 0234217675, persoana de contact 
Galean Liviu initiaza procedura de NEGOCIERE DIRECTA 
pentru concesionarea unui lot de teren, proprietate 
publica, situat in intravilanul comunei Hemeius, judetul 
Bacau, teren arabil din tarlaua 10, parcela 157/9. Durata 
concesiunii este de 20 (douazeci) ani. Documentatia 
de atribuire (caiet de sarcini, instructiuni pentru 
ofertanti, formulare, etc) se pot procura incepand 
cu data de 18.03.2019 de la sediul organizatorului, 
Primaria comunei Hemeius, comuna Hemeius, judetul 
Bacau, compartimentul cadastru si agricol. Data limita 
pentru solicitari de clarificari 22.03.2019. Negocierea 
va avea loc in data de 27.03.2019, ora 09, 00, la sediul 
organizatorului. 

S.C. ACVA COM S.R.L. Botosani -in faliment, vinde ferma 
piscicola 100 ha, com. Vorniceni, jud. Botosani. Pret 
vanzare 127.500 euro +T. V. A. Tel: 0744/85.31.58. 

ANUNT de participare la negociere directa pentru 
concesiune bunuri. 1. Informatii generale privind 
concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numarul de telefon, telefax si/ sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: JUDETUL TULCEA -CONSILIUL 
JUDETEAN TULCEA, cu sediul in Tulcea, str. Pacii 
nr.20, reprezentat de Horia Teodorescu, in functia de 
presedinte, cod fiscal 4321607, tel. 0240502213, fax. 
0240513071. 2. Informatii generale privind obiectul 
concesiunii, in special descrierea si identificarea 
bunurilor care urmeaza sa fie concesionate: Obiectul 
concesiunii il constituie urmatorul teren piscicol, bun 
care apartine domeniului public de interes judetean: 
1546, 6 ha situat in Amenajarea piscicola Murighiol 
-redeventa minima conform Hotararii Consiliului 
Judetean Tulcea nr. 90/2009- 212 lei/ ha/ an; concedentul 
detine in inventarul domeniului public pe langa teren 
in suprafata de 1546,6 ha si urmatoarele active: diguri 
aparare, compartimentare, platforme, terasamente, 
canale alimentare, evacuare, drenoare care apartin 
amenajarii piscicole Murighiol, conform pozitiilor 
nr.122- 124 din Anexa la Hotararea Consiliului Judetean 
Tulcea nr.57/2001 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al judetului 
Tulcea, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
pozitiilor nr. 81- 83 din Anexa nr.1 la HG nr.1360/2001 
privind atestarea domeniului public al judetului 
Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor 
si comunelor din judetul Tulcea; pe digurile aferente 
Amenajarii piscicole Murighiol, situate pe terenul care 
va face obiectul contractului de concesiune, exista 
urmatoarele constructii: statii pompare, cantoane, 
platforme, gropi de pescuit, magazii furaje, active 
care nu constituie proprietatea Judetului Tulcea. 
3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitatile prin care persoanele interesate pot intra 
in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: 
Documentatia de atribuire a concesiunii se poate obtine 
prin cumparare de la sediul concedentului din Tulcea, 
str. Pacii nr.20. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obtine un exemplar din documentatia de 
atribuire: Compartimentul Gestionarea si Dezvoltarea 
Domeniului Public- Consiliul Judetean Tulcea, 
municipiul Tulcea, str. Pacii nr. 20, etaj 2, camera 204. 
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea 
acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 54/2006: Pretul este de 
200 lei setul, suma care va fi platita direct la casieria 
Consiliul Judetean Tulcea, municipiul Tulcea, str. Pacii 
nr. 20. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 
22.03.2019, ora 14, 00. 4. Informatii privind ofertele: 
Fiecare ofertant poate depune o singura oferta. 4.1. Data 
limita de depunere a ofertelor: 09.04.2019, ora 14, 00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele se 
depun la sediul concedentului, Registratura generala, 
Consiliul Judetean Tulcea, municipiul Tulcea, str. Pacii 
nr. 20, judetul Tulcea. 4.3. Numarul de exemplare in 
care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare, cu 
mentiunea „original” si „copie”. 5. Data si locul la care se 
va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 
11.04.2019, ora 10, 00, la sediul Consiliului Judetean 
Tulcea. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, 
telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente 
in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru 
sesizarea instantei: Tribunalul Tulcea, municipiul Tulcea, 
str. Toamnei nr. 15, judetul Tulcea, cod postal 820127; 
Telefon: Compartiment Prim Grefier -0240/504217, 
Birou Informare Publica- 0240504213; E-mail: tribunalul-
tulcea@just. ro. Termenele pentru sesizarea instantei: 
conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
7. Data transmiterii anuntului de participare la negociere 
directa catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 
14.03.2019. 

PRIMARIA Orasului Macin, cu sediul in str. Florilor, nr.1, 
organizeaza in data de 09.04.2019, ora 10.00, licitatie 
publica deschisa cu strigare in vederea vanzarii terenului 
in suprafata de 551 mp situat in orasul Macin, judetul 
Tulcea, str. Bateriei, nr. 11, bun apartinand domeniului 
privat al orasului. Pretul de pornire a licitatiei este de 
15.317 Lei, exclusiv TVA. La licitatie poate participa orice 
persoana fizica sau juridica de drept privat. Ofertele 
se depun la sediul organizatorului pana la data de 
08.04.2019, ora 16.00. Documentatia licitatiei se poate 
procura de la sediul concedentului, cam. 9, in perioada 
18.03.2019 -08.04.2019. 

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Botosani -in faliment, 
vinde prin licitatie publica deschisa cu strigare (Botosani, 
str. 1 Decembrie 48), in 27.03.2019, orele 09.00, ferma 
crestere pui, situata in loc. Cucorani, com. M. Eminescu, 
jud. Botosani, compusa din: 5 (cinci) hale zootehnice si 
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buncare, in suprafata construita la sol totala de 10.465 
m.p., magazie, post trafo si teren =25.172 m. p. Pretul 
de pornire =749.300 euro, la care se adauga T.V.A. Tel: 
0744/85.31.58. 

UNITATEA Militara 0260 Bucuresti, organizeaza licitatie 
publica cu strigare, in vederea atribuirii contractului 
de inchiriere a unui spatiu. Spatiul are o suprafata 
utila de 117,61 m. p., si este situat in Bucuresti, str. 
Jandarmeriei, nr.9-11, sector 1, cod postal 013894, telefon 
+40214096252, fax +40213191413. Persoanele interesate 
se vor prezenta la sediul unitatii la adresa mai sus 
mentionata, unde in perioada 18.03.2019 -22.03.2019, 
intre orele 10.00-14.00, pot solicita in scris fisa de date a 
achizitiei, care se obtine contra sumei de 5,00 lei.

 

ADUNARI GENERALE

ANUNT CONVOCATOR. Vicepresedintele Consiliului de 
Administratie al S.C. LAMDRO S.A., cu sediul in Drobeta 
Turnu- Severin, Bd. Portile de Fier nr. 2, judetul Mehedinti, 
inmatriculata la O.R.C. Mehedinti sub numarul J25/133/1991; 
In baza dispozitiilor art.117 si urmatorul din Legea 
nr.31/1990 republicata, precum si in baza dispozitiilor art. 
9 din Actul constitutiv al societatii, convoaca ADUNAREA 
GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. Lamdro 
S. A. in data de 25.04.2019, orele 12, 00 in Germania, 
Teissenbergstrasse nr.7, 83395 Freilassing, la sediul 
societatii MAX AICHER GMBH & CO. KG. La adunare vor 
participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la 
data de referinta 05.04.2019. ORDINEA DE ZI A ADUNARII 
GENERALE ORDINARE ESTE: 1. Aprobarea inventarierii 
generale a patrimoniului la 31.12.2018, aprobarea casarii 
obiectelor de inventar si casarii mijloacelor fixe la sfarsitul 
anului 2018. 2. Aprobarea bilantului contabil la 31.12.2018 
si a contului de profit si de pierderi. 3. Analiza Raportului 
de Audit privind auditarea situatiilor financiare incheiate 
la 31.12.2018. 4. Prelungirea mandatului auditorilor interni 
ai S.C. LAMDRO S.A., pe o durata de 2 ani, incepand cu 
data de 07.04.2019 pentru societatea AUDIT DROBETA 
SRL cu sediul in Dr. Tr. Severin, avand J25/244/2002 si 
CUI RO 14924010, reprezentata prin domnul Stiuca Florin 
si societatea AVRAM EXPERT AUDITOR SRL cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, avand J25/77/2002 si CUI 20962590, 
reprezentata prin doamna Avram Marioara. 4. Ratificarea 
actelor juridice, contractelor comerciale si a tuturor 
operatiunilor efectuate de catre membrii Consiliului de 
Administratie al S.C. Lamdro S. A., precum si de catre orice 
alte persoane imputernicite de catre acestia in perioada 
25.06.2018 -25.04.2019 si descarcarea de gestiune a 
administratorilor S.C. Lamdro S.A. 5. Diverse. In situatia 
in care nu vor fi intrunite conditiile statutare si legale de 
tinere a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. 
Lamdro S.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
S.C. Lamdro S.A. se va desfasura in data de 26.04.2019, 
orele 12, 00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Potrivit 
dispozitiilor Legii nr. 31/1990 republicata, auditorii sunt 
invitati sa ia parte la adunarea convocata. Vicepresedintele 
Consiliului de Administratie, Andreea Onis 

ASOCIATIA COPYRO - Societate de Gestiune Colectiva 
a Drepturilor de Autor cu sediul in Bucuresti, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 2, CIF 2787628 anunta 
convocarea Adunarii Generale Ordinare a COPYRO - 
Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor 
pentru data de 18 aprilie 2019, ora 11, la Sala Cristal din 
cadrul Centrului de Conferinte al S. C. International 
Business Center Modern S.R.L. din Bucuresti, B-dul Carol 
I nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN). In situatia 
in care nu se realizeaza cvorumul necesar, conform 
Statutului, Adunarea Generala Ordinara se reconvoaca 
pentru data de 19 aprilie 2019, ora 11, la Sala Millenium 
din cadrul Centrului de Conferinte al S. C. International 
Business Center Modern S.R.L. din Bucuresti, B-dul Carol 
I nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeasi 
ordine de zi. Ordinea de zi: Prezentarea si aprobarea 
ordinei de zi; Prezentarea textului si expunerea de 
motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarii 
Adunarii Generale Ordinare; Prezentarea situatiei 
financiare si stadiul principalelor litigii aflate pe rol; 
Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Administratorului General pentru anul 
2018, prezentarea si aprobarea obiectivelor privind 
activitatea COPYRO pentru anul 2019; Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a raportului de activitate 
al Consiliului Director pentru anul 2018; Aprobarea 
deciziilor Consiliului Director consemnate in procesele 
verbale privind activitatea COPYRO luate in anul 2018 
si pana la zi; Prezentarea si supunerea spre aprobare 
a situatiilor financiare pe anul 2018; Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a darii de seama pentru 
anul 2018 in format ORDA; Prezentarea si supunerea 
spre aprobare a raportului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2018; Prezentarea si supunerea spre aprobare a 
raportului de activitate al Comisiei Speciale Permanente 
privind Accesul la Informatii pentru anul 2018; 
Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Comisiei de Lectura pentru anul 2018; 
Prezentarea si supunerea spre aprobare a raportului 
de activitate al Comisiei de Repartitii pentru anul 2018; 
Prezentarea si supunerea spre aprobare a bugetului 
de venituri si cheltuieli estimativ pentru anul 2019; 
Aprobarea comisionului administrativ COPYRO aplicabil 
pana la urmatoarea Adunare Generala; Prezentarea si 
supunerea spre aprobare a propunerilor de modificare 
a Statutului COPYRO, pe baza proiectului de modificare 
supus avizarii ORDA, potrivit Legii 8/1996 republicata; 
Informari, discutii. Diverse. 

CONVOCATOR Consiliul de Administratie al S. C. 
SEVERNAV S.A., întrunit în data de 13.03.2019, convoaca, 
în conformitate cu prevederile Legii societatilor 
comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind 
piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, 
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, precum si ale Actului 
constitutiv al societatii actualizat la data de 18.10.2018, 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de 
18.04.2019, ora 10:00, în Drobeta Turnu Severin, Calea 
Timisoarei nr. 204, judetul Mehedinti, pentru toti 
actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la sfarsitul 
zilei de 08.04.2019 ( data de referinta), cu urmatoarea : 
ORDINE DE ZI 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea 
Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 
2018; 2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor 
financiare pe anul 2018 compuse din: bilant, cont de 
profit si pierderi, anexele sale; 3. Prezentarea, dezbaterea 
si aprobarea Raportului Auditorului Independent privind 
situatiile financiare pe anul 2018; 4. Prezentarea, 
dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru exercitiul financiar 2019; 5. Aprobarea contractarii 
de la CEC BANK a unui plafon de credit pentru investitii cu 
destinatia: modernizare si retehnologizare capacitate de 
productie, respectiv: achizitia de echipamente, masini, 
utilaje, solutii informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe 
tehnologice si punere în functiune, constructii, în limita a 
maxim 3.800.000 EUR. Plafonul se va utiliza sub forma 
de credite si emitere de acreditive cu sursa de plata 
fonduri proprii si creditul de investitii. Mandatarea 
domnului Tirlea Victor - director general si a domnului 
Borintis Grigore - director economic pentru a negocia cu 
CEC BANK urmatorii parametri tehnici ai plafonului de 
credit pentru investitii: a)Perioada de creditare: 12 ani; b)
Perioada de tragere: 1 an; c)Perioada de gratie: 12 luni; d)
Sursa proprie: 15% din valoarea totala a investitiei; e)
Rambursare: dupa perioada de gratie, in rate egale 
lunare; Aprobarea garantarii plafonului de credit pentru 

investitii in valoare de maxim 3.800.000 EUR contractat 
de la CEC Bank cu urmatoarele ipoteci reale imobiliare: 
-ipoteca asupra imobilului situat în Drobeta Turnu 
Severin, Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 1, 
înregistrat în CF 53626, format din teren intravilan, curti 
constructii, in suprafata de 104.535 mp., identificat cu nr. 
cadastral 956/1, impreuna cu constructiile: C1-Hala 
constructii, cu nr. cadastral:956/1-C1; C2-Anexa tehnico-
sociala, hala corp, cu nr. cadastral: 956/1-C2; C3 -Hala 
vopsire si anexa, cu nr. cadastral: 956/1-C3; C4-Hala 
sablare, cu nr. cadastral: 956/1-C4; C5-Hala pregatire 
table si profile, cu nr. cadastral: 956/1-C5; C6-Instalatie 
lansare nave-cabina comanda si 7 vinciuri, cu nr. cadastral: 
956/1-C6, C7-Castel apa 500 m³, cu nr. cadastral: 956/1-
C7, C8-Cladire personal, cu nr. cadastral: 956/1-C8, C9-
Depozit semiingropat vopsele, cu nr. cadastral: 956/1-C9, 
C10-Baraca metalica sabloane, cu nr. cadastral: 956/1-
C10, C11-Grupuri sanitare sociale, cu nr. cadastral: 956/1-
C11, C12-Baraca metalica-instalatie apa carbogazoasa cu 
nr. cadastral: 956/1-C12, C13-Statie pompare ape 
menajere, cu nr. cadastral: 956/1-C13, C14-Cabina valt, cu 
nr. cadastral: 956/1-C14; - ipoteca asupra imobilului situat 
in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, 
sector 1, parcela 2, inregistrata in CF 55147, format din 
teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 26.083 
mp, identificat cu nr. Cadastral 956/2, impreuna cu 
constructiile: C1-Hala Mecanica, cu nr. Cadastral 956/2-
C1; C2-Hala armare tubulatura, cu nr. Cadastral 956/2-C2; 
C3-Anexa tehnico-sociala, cu nr. Cadastral 956/2-C3; C4-
Statie compresoare si conexiuni, cu nr. Cadastral 956/2-
C4; C5-Baraca metalica, cu nr. Cadastral 956/2-C5; C6-
Baraca metalica, statie pompare lubrifianti, cu nr. 
Cadastral 956/2-C6; -ipoteca asupra imobilului situat in 
Drobeta Turnu Severin, Strada Calea Timisoarei nr. 204, 
sector 1, parcela 3, inregistrata in CF 50827, format din 
teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 10.944 
mp, identificat cu nr. Cadastral 956/3, impreuna cu 
constructiile: C1 - cheu armare nave; baraca metalica 
preparare vopsele cu 5 incaperi; -ipoteca asupra 
imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, Strada Calea 
Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 4, inregistrata in CF 
55233, format din teren intravilan curi constructii, in 
suprafata de 11.159 mp, identificat cu nr. cadastral 856/4, 
impreuna cu constructiile: C1 - cheu probe punct fix, C2 - 
hala sablare vopsire, C3 - anexa tehnico sociala, C4 - statie 
pompare lubrefianti, C5 - depozit carbid, C6 - statie 
acetilena, C7- statie acetilena; -ipoteca asupra imobilului 
situat in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei 
nr. 204, sector 1, parcela 5, inregistrata in CF 50835, 
format din teren intravilan, curti constructii, in suprafata 
de 15.052 mp, identificat cu nr. Cadastral 956/5, impreuna 
cu constructiile: Hala amenajari nave; Anexa tehnico-
sociala la hala amenajari; Atelier uscare si ignifugare 
cherestea; - ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta 
Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, 
parcela 6, inregistrata in CF 50852, format din teren 
intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.668 mp, 
identificat cu nr. Cadastral 956/6, impreuna cu 
constructiile: Hala deconservare motoare; Hala scularie; 
Anexa tehnico sociala scularie; Garaj; Cantina restaurant; 
Laborator; Anexa machetare; Dispensar; Cladire poarta; 
Baraca toneta metalica; -ipoteca asupra imobilului situat 
in Drobeta Turnu Severin, strada Calea Timisoarei nr. 204, 
sector 1, parcela 7, inregistrata in CF 55145, format din 
teren intravilan, curti constructii, in suprafata de 17.068 
mp, identificat cu nr. Cadastral 956/7, impreuna cu 
constructiile: C1-Cabina poarta cu o incapere, cu nr. 
cadastral 956/7-C1; C2-Magazie lubrifianti, cu nr. Cadastral 
956/7-C2; C3-Statie incarcare acumulatori cu 6 incaperi, 
cu nr. Cadastral 956/7-C3; C4-Cladire metalica PSI cu 4 
incaperi, cu nr. Cadastral 956/7-C4; C5-Cabina cantar CF 
cu o incapere, cu nr. Cadastral 956/7-C5; C6-Magazie 
centrala materiale cu 9 incaperi + 2 birouri, cu nr. Cadastral 
956/7-C6; C7-Cladire anexa animale-magazie cu 8 
incaperi si 6 padocuri, cu nr. Cadastral 956/7-C7; - 
ipoteca asupra imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, 
strada Calea Timisoarei nr. 204, sector 1, parcela 8, 
inregistrata in CF 56997, format din teren intravilan, curti 
constructii, in suprafata de 5.231 mp, identificat cu nr. 
Cadastral 956/8, impreuna cu constructiile: C1 - hala 
fabricatie, depozit statie imbuteliere oxigen, C2 - hala 
fabricatie anexa TS platforma tehnologica oxigen, C3- 
gospodarie apa recirculata si bazine apa, C4- statie 
pompare ape, C5 - rezervor semiingropat cu statie 
pompare si rezervor; Garantarea plafonului de credit 
pentru investitii in valoare de maxim 3.800.000 EUR 
contractat de la CEC BANK cu ipoteca reala mobiliara 
asupra intregii investitii puse in functiune (echipamente, 
masini, utilaje, solutii informatice, etc). Garantarea 
plafonului de credit pentru investitii in valoare de maxim 
3.800.000 EUR contractat de la CEC Bank cu ipoteca 
reala mobiliara asupra conturilor curente deschise in 
prezent de catre Severnav SA la CEC Bank, cat si asupra 
oricaror conturi viitoare deschise la CEC Bank. 
Mandatarea domnului Tirlea Victor - director general, 
domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, 
Bl. 8A, Sc. C, Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor 
al CI seria RX, nr. 589443, emisa de S.P.C.E.P., Sector 4, la 
data de 07.10.2014, valabila pana la 02.01.2074 si a 
domnului Borintis Grigore - director economic, domiciliat 
in Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, 
nr. 30, jud. Mehedinti, CNP 1650125180010, posesor al CI 
seria MH, nr. 440976, emisa de Mun. Drobeta-Turnu 
Severin la data de 16.01.2014, valabila pana la 25.01.2024, 
sa semneze orice document necesar pentru contractarea 
plafonului de credit pentru investitii de la CEC Bank, sa 
semneze bilet la ordin in alb, stipulat „FARA PROTEST“ si 
orice document necesar pentru garantarea acestei 
finantari. 6. Aprobarea contractarii de la Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA a unui leasing financiar pentru 
investitii cu destinatia: modernizare si retehnologizare 
capacitate de productie, respectiv: achizitia de 
echipamente, masini, utilaje, solutii informatice, inclusiv 
cheltuieli pentru probe tehnologice si punere in functiune, 
in limita a maxim 3.800.000 EUR. Mandatarea domnului 
Tirlea Victor - director general si a domnului Borintis 
Grigore - director economic pentru a negocia cu Unicredit 
Leasing Corporation IFN SA urmatorii parametrii tehnici 
ai acestei tranzactii: a)Perioada de finantare: 8 ani; b)
Avans: 10%; c)Valoare reziduala: 15% - 20%, cu posibilitate 
de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani; Mandatarea 
domnului Tirlea Victor - director general, domiciliat in 
Mun. Bucuresti, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, Bl. 8A, Sc. C, 
Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor al CI seria 
RX, nr.589443, emisa de S.P.C.E.P., Sector 4, la data de 
07.10.2014, valabila pana la 02.01.2074 si a domnului 
Borintis Grigore - director economic, domiciliat in Mun. 
Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, nr. 30, 
jud. Mehedinti, CNP 1650125180010, posesor al CI seria 
MH, nr. 440976, emisa de Mun. Drobeta-Turnu Severin la 
data de 16.01.2014, valabila pana la 25.01.2024, sa 
semneze orice document necesar pentru contractarea 
plafonului de leasing financiar de la Unicredit Leasing 
Corporation IFN SA, sa semneze bilete la ordin in alb, 
stipulat „FARA PROTEST“ si orice document necesar 
pentru contractarea acestei finantari. 7. Aprobarea 
contractarii de la BRD Sogelease IFN S. A. a unui leasing 
financiar cu o valoare de pana la maxim 3.800.000 EUR 
pentru investitii cu destinatia: modernizare si 
retehnologizare capacitate de productie, respectiv: 
achizitia de echipamente, masini, utilaje, solutii 
informatice, inclusiv cheltuieli pentru probe tehnologice 
si punere in functiune, in limita a maxim 3.800.000 EUR. 
Mandatarea domnului Tirlea Victor - director general si a 
domnului Borintis Grigore - director economic pentru a 
negocia cu BRD Sogelease IFN SA urmatorii parametrii 
tehnici ai acestei tranzactii: a)Perioada de finantare: 8 ani; 
b)Avans: 10%; c)Valoare reziduala: 15% - 20%, cu 
posibilitate de refinantare dupa 8 ani, pentru inca 3 ani; 
Mandatarea domnului Tirlea Victor - director general, 

domiciliat in Mun. Bucuresti, sector 4, Str. Trestiana, nr. 1A, 
Bl. 8A, Sc. C, Etaj 8, Ap. 130, CNP 1440102400454, posesor 
al CI seria RX, nr. 589443, emisa de S.P.C.E.P., Sector 4, la 
data de 07.10.2014, valabila pana la 02.01.2074 si a 
domnului Borintis Grigore - director economic, domiciliat 
in Mun. Drobeta-Turnu Severin, Str. Cpt. Romulus Lepri, 
nr. 30, jud. Mehedinti, CNP 1650125180010, posesor al CI 
seria MH, nr. 440976, emisa de Mun. Drobeta-Turnu 
Severin la data de 16.01.2014, valabila pana la 25.01.2024, 
sa semneze orice document necesar pentru contractarea 
plafonului de leasing financiar de la BRD Sogelease IFN 
SA, sa semneze bilete la ordin in alb, stipulat „FARA 
PROTEST”. 8. Aprobarea datei de 07.05.2019 (ex- date 
06.05.2019) ca data de înregistrare pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate 
cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017. 9. Aprobarea 
mandatarii Presedintelui Consiliului de Administratie, 
ing. Tîrlea Victor, cu posibilitatea de substituire sa 
semneze hotararile Adunarii Generale Extraordinara a 
Actionarilor, precum si orice alte documente aferente 
adunarii, inclusiv formalitatile de publicare si înregistrare 
la Oficiul Rgistrului Comertului, respectiv Monitorul 
Oficial al romaniei, Partea a IV-a si la orice alte institutii 
publice. Persoana mandatata de Adunare va avea dreptul 
de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe 
care o considera potrivita. În situatia în care la data si ora 
anuntate nu se întruneste cvorumul legal, Adunarea se va 
tine în ziua de 19.04.2019, ora 10:00, în acelasi loc cu 
aceeasi ordine de zi. Începand cu data de 18.03.2019, 
convocatorul, materialele ce urmeaza sa fie prezentate si 
aprobate, incluse pe ordinea de zi, care urmeaza sa fie 
prezentate Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si 
proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea 
de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.
severnav.ro, Sectiunea materiale AGOA-AGEA) sau se pot 
obtine de catre actionari de la sediul societatii ( Calea 
Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, judetul 
Mehedinti, tel. : 0252/308000, fax: 0252/314675, e-mail: 
office@severnav.ro )Capitalul S.C. SEVERNAV S.A. este 
format din 5.041.546 actiuni, fiecare actiune detinuta 
dand dreptul la un vot în adunare. Actionarii reprezentand, 
individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social, 
au dreptul: a)De a introduce, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicarii convocarii, noi puncte pe ordinea de 
zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie 
însotit de o justificare sau de un proiect de hotarare 
propus spre adoptare de adunarea generala. b) Dreptul 
de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicarii convocarii, proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunarii generale. Daca va fi cazul, societatea va 
face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi 
procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi 
anterioara, înainte de data de referinta, astfel încat sa 
permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant 
sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta. 
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebari privind 
ordinea de zi a adunarii generale. Întrebarile vor fi 
transmise sau înregistrate la registratura societatii cel 
mai tarziu cu o zi lucratoare înainte de data adunarii la 
sediul socitatii, în plic închis cu mentiunea “PENTRU 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 
DIN DATA DE 18/19 Aprilie 2019”, sau prin mijloace 
electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, 
la adresa de e-mail: office@severnav. ro. Societatea poate 
sa raspunda inclusiv prin postarea raspunsului pe 
website-ul Severnav. Actionarii vor adresa întrebarile în 
scris însotite de copia actului de identitate valabil în cazul 
persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice un 
certificat constatator eliberat de Registrul Comertului/
orice alt document emis de catre o autoritate competent 
din statul în care actionarul este inmatriculat legal, 
apostilat, însotit de traducerea legalizata în limba romana 
de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care 
atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul 
propunerii/întrebarilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de 
data publicarii prezentului Convocator si transmis în 
original sau copie conforma cu originalul. Propunerile si 
întrebarile actionarilor, precum si documentele ce atesta 
îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor 
drepturi, vor fi transmise, fie sub forma unui document 
semnat olograf, în original - transmis prin posta sau 
servicii de curierat la sediul S. C. SEVERNAV S. A. ( Calea 
Timisoarei nr. 204, Drobeta Turnu Severin, judetul 
Mehedinti), în plic închis cu mentiunea scrisa în clar:” 
Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A 
ACTIONARILOR din data de 18/19 Aprilie 2019”, fie sub 
forma unui document semnat electronic cu semnatura 
electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronica prin e-mail la adresa de e-mail: 
office@severnav.ro, mentionand la subiect:”Pentru 
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 
data de 18/19 Aprilie 2019”. Actionarii Societatii înregistrati 
la data de referinta (08.04.2019) în registrul actionarilor 
tinut de Depozitarul Central vor putea participa si vota în 
cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 
Actionarii pot participa la sedinta A.G.O.A. direct sau pot 
fi reprezentati de catre alte persoane( pe baza de 
împuternicire speciala sau generala) sau pot vota prin 
corespondenta. Documentele necesare pentru 
participarea la A. G. O. A. a actionarilor persoane fizice 
sunt: -daca actionarul se prezinta personal - actul de 
identitate; -daca actionarul este reprezentat de o alta 
persoana - împuternicire speciala si actul de identitate al 
reprezentantului. Reprezentantii actionarilor persoane 
juridice vor dovedi calitatea astfel: - reprezentantul legal 
- cu un certificat constatator eliberat de ORC/ orice alt 
document emis de catre o autoritate competenta din 
statul în care persoana juridica îsi are sediul, aposilat, 
însotit de traducerea legalizata în limba romana de un 
traducator autorizat de Ministerul Justitiei, care îi atesta 
calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni 
înainte de data publicarii prezentului convocator si 
prezentat în original sau copie conform cu originalul; 
Persoana fizica ce se prezinta la A.G.O.A. în calitate de 
reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi 
identificata pe baza actului de identitate. Procurile 
speciale si formularele de vot prin corespondenta. 
Începand cu data de 18.03.2019, formularele de vot 
procuri speciale si formularele de vot prin corespondenta 
se pot obtine de pe website-ul societatii, Sectiunea 
materiale A.G.O.A. -A.G.E.A., sau de la sediul societatii, sau 
la adresa de e-mail www. severnav.ro. Dupa completarea 
si semnarea acestora, un exemplar original al 
împuternicirii speciale/ formularului de vot prin 
corespondenta va trebui sa parvina societatii cu 48 de 
ore înainte de adunare, sub sanctiunea pierderii dreptului 
de vot prin reprezentat/prin corspondenta în Adunare 
conform legii. Procurile speciale/formularele de vot prin 
corespondenta vor fi însotite: -În cazul unui actionar 
persoana fizica - de o copie a actului de identitate al 
actionarului persoana fizica; -În cazul unui actionar 
persoana juridica -de o copie a actului de identitate al 
reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, 
precum si de documentul oficial care atesta calitatea de 
reprezentant legal pentru semnatarul procurii/
formularului de vot prin coespondenta, conform 
conditiilor precizate mai sus. Împuternicirile speciale/
formularele de vot prin corespondenta vor fi transmise: 
-Fie sub forma unui document semnat olograf, în 
original - transmis prin posta sau servicii de curierat- la 
S.C. SEVERNAV S.A. ( Calea Timisoarei nr. 204, Drobeta - 
Turnu Severin, judetul Mehedinti), în plic închis, cu 
mentiunea scrisa în clar: pentru ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 18/19 Aprilie 
2019, fie sub forma unui document semnat elecronic cu 
semnatura electronica extinsa, conform legii nr. 
455/2001 privind sematura electronica, prin e-mail la 
adresa: office@severnav.ro, mentionand la subiect: 
pentru Adunara Generala Ordinara a Actionarilor din 
data de 18/19 Aprilie 2019. Împuternicirile speciale/
formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa 
contina informatiile prevazute în formularele de 
împuternicire speciala/formularele de vot prin 
corespondenta puse la dispozitie de SC SEVERNAV SA, 
cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea 
de zi. Formularele de vot prin corespondenta care nu 
sunt primite de catre Societate în termenul stabilit nu 
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului si 
majoritatii pentru adoptarea hotararilor în cadrul AGOA. 
Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta 
care nu contin cel putin informatiile cuprinse în 
formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt 
opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici 
procurile generale care nu comntin informatiile minime 
cerute de prevederile legale. Actionarii sunt rugati sa 
tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a 
adunarii generale, caz în care ordinea de zi revizuita va 
fi publicata în termen legal. În aceasta ipoteza, 
formularele de imputerniciri speciale si formularele de 
vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la 
dispozitia actionarilor în termenul legal. Presedintele 
Consiliului de Administratie Ing. Tîrlea Victor.

CITATII

DIRECTIA Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Bacau cheama în judecata pe CERCEL 
FLORINA-PETRINA, cu domiciliul legal în oras Buhusi, 
str. Tineretului, bl.10, sc.C, ap.21, jud. Bacau, în calitate 
de pârâta în Dosarul nr.1987/199/2018 aflat pe rolul 
Judecatoriei Buhusi, cu sediul în oras Buhusi, str. Dr. 
Carol Davila, nr.1, jud. Bacau, având ca obiect-decadere 
din drepturi parintesti, cu termen la data de 04.04.2018, 
complet C2C, camera sala, ora 09.00. 

GHENCIULESCU ACHIL-EUGEN, domiciliat in Targoviste, 
str. Boerescu Zaharia nr. 6, bl. N2, et. 1, ap. 7, jud. 
Dambovita, GHENCIULESCU CARMEN domiciliata in 
Targoviste, str. Boerescu Zaharia, nr. 6, bl. N2, et. 1, ap. 
7, jud. Dambovita sunt citati la Curtea de Apel Bucuresti 
-Sectia a-III-a Civila din Splaiul Independendentei nr. 
5, cod postal 050091 Bucuresti, sector 4, complet s3 
-completul nr. 3, in ziua 08.05.2019, ora 09:00, camera 
E107 Ilie Stoenescu, in calitate de intimati- parati, in 
proces cu DRAGOMIR BOGDAN LUCIAN in calitate de 
recurent -reclamant, obiectul dosarului -recurs (actiune 
in constatare actiune revocatorie contract vanzare-
cumparare), dosar nr. 18682/303/2015. 

CITATIE. JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURE§TI, 
Str. Danielopol Gheorghe nr.2-4, sector 4, Dosar 
nr.17627/4/2017, obiectul dosarului, civil -evacuare 
art.1033 CPC s, u. Numitii NEAGU JEAN, domiciliat in 
Bucuresti, Bd. Alexandru Obregia nr. 48, Bl. R10, sc. B, 
ap. 46, sector 4 si NEAGU CONSTANTIN domiciliat in 
Topoloveni, Str. Invatator Bivolaru nr.5, et.2, ap.6, jud. 
Arges, ambii citati si in Bucuresti, Str. Inelus nr. 14, sector 
4, sunt chemati la aceasta instanta, camera 301, complet 
C3-civil si executari, in data de 22 aprilie 2019, ora 9.00, 
in calitate de parati, in proces cu reclamantul ATANASIU 
VASILE, in vederea discutarii cererii de repunere pe rol a 
cauzei. In caz de neprezentare a partilor, judecata se va 
face in lipsa, daca se solicita in scris acest lucru de catre 
una dintre parti. 

SE citeaza eventualii succesibili/ mostenitori pentru a 
participa la dezbaterea succesiunii defunctului Tiron 
Sorin, decedat la data de 06.04.2018, fost cu ultimul 
domiciliu in Mun. Brasov, Str. Soarelui, nr.10, bl.5, sc.A, 
ap. 50, Jud. Brasov. Dezbaterea va avea loc in data de 
21 martie 2019, ora 11.00, la sediul Marin Ion, Ion Catalin 
si Dutu Carmen- Anca din Brasov, Cal. Bucuresti, nr.46, 
bl.S21, sc.A, ap.1. 

MOSTENITORII defunctei Vlase Elena, decedata la data 
de 17.12.2010, cu ultimul domiciliu în Mun. Adjud, jud. 
Vrancea, sunt chemati în data de 11.06.2019, ora 13.00, 
la sediul Biroului Individual Notarial Apetrii Gabriela 
din Mun. Adjud, str. Vasile Alecsandri bl.49, sc.2, ap.24, 
parter, jud. Vrancea, în vederea dezbaterii succesiunii. 

PARATUL Benchea Virgil este citat la Judecatoria 
Pascani in dosarul nr. 4878/866/2018 in contradictoriu 
cu reclamanta Duca Mihaela, pentru stabilire locuinta 
minor la termenul din 25.04.2019.

STANCIU Sandu este citat la Judecatoria Galati în 
dosarul 1183/233/2019 pentru 24.05.2019, sala 1, ora 
9.00, cc23 pentru exercitare autoritate parinteasca în 
contradictoriu cu Munteanu Tincuta. 

SE citeaza paratul Dascalu Gheorghe in dosarul 
6490/866/2017 - granituire pentru data de 11.04.2019 
ora 9 la Judecatoria Pascani in contradictoriu cu 
Gospodaru Crina. 

SE citeaza paratii Spataru Neculai, Spataru Profir si 
Spataru Dochia in dosarul 2809/866/2017 la Judecatoria 
Pascani ora 09.00 pentru data de 09 mai 2019 in 
contradictoriu cu Caprian Ustinia - uzucapiune C2 mf.

 

DIVERSE
PRIMARIA Municipiului Buzau. Data anuntului: 
25.02.2019. Intentia de elaborare a planului urbanistic 
zonal. Argumentare: Construire hala depozitare materiale 
de constructii, cabina poarta, imprejmuire, echipare 
edulitara Buzau, tarlaua 44, parcela 750/1, numar 
cadastral 65325. Initiator: S. C. Centrul de Prelucrare 
a Otelului S. R. L. Publicul este invitat sa transmita 
observatii si propuneri privind intentia de elaborare 
a planului urbanistic zonal in perioada 25.02.2019 - 
21.03.2019. Persoana responsabila cu informarea si 
consultarea publicului: Diaconita Elena - Consilier. 
Adresa: str. P-ta. Daciei, nr. 1, telefon: 0238.725.538/ 
0737.299.301, e-mail: elena. diaconita@primariabuzau. 
ro. Observatiile sunt necesare in vederea Eliberarii 
Avizului de Oportunitate. Raspunsul la observatiile 
transmise va fi afisat la Primaria Municipiului Buzau, in 
perioada: 22.03.2019 - 05.04.2019. Etapele preconizate 
pentru consultarea publicului pana la aprobarea 
planului: Implicarea publicului in etapa pregatitoare 
PUZ; Emiterea avizului prealabil de oportunitate; 
Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor, 
prin dezbatere publica. 

GREENGOLD VALUE FOREST S.R.L. cu sediul in Sibiu, str. 
Constantin Noica nr.24, jud. Sibiu, anunta elaborarea 
primei versiuni a planului: Amenajament silvic intocmit 
pentru U.P. XII Apa Rosie, localitatile Ghelnita, Estelnic 
si Zabala si declansarea etapei de incadrare pentru 
obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni 
a planului se poate realiza la sediul A.P.M. Covasna, str. 
Grigore Balan nr. 10, Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, 
zilnic intre orele 8-16. Comentariile si sugestiile se vor 
transmite in scris la sediul A.P.M. Covasna in termen de 
15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. 

GRUP AXA I.P.U.R.L. Rm. Valcea lichidator in dosarul 
nr. 2504/90/2018 privind debitorul S. C. TRINORTH 
CONSTRUCT S.R.L. Rm. Vâlcea, notifica creditorilor 
deschiderea procedurii falimentului impotriva 
debitoarei prin sentinta nr.376/07.03.2019. Termene 
limita: 18.04.2019 -inregistrarea creantelor; 08.05.2019 
-verificarea si intocmirea tabelului suplimentar; 7 zile de 
la publicarea tabelului suplimentar in B.P.I. -depunere 
contestatii; 22.05.2019 - afisarea tabelului definitiv. 

SC Cityplan Studio SRL pentru SC Giroc Investment SRL, 
loc. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, nr.1, sc.A, parter, 
sp. Com, cam 1, 5, 9, jud. Timis, anunta elaborarea primei 
versiuni a planului ”PUZ- ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI 
COMPLEMENTARE” in com. Giroc, extravilan, CF nr. 
408415, 401530, 406949, 406921, 406919, 407664, 
400575, 400545, 402454, 400560, 400548, 400568, 
nr. topografic A157/1/1, A157/1/2, A157/1/3/1, A157/1/3/2, 
A157/1/4, A157/2/1/1, 50469, A157/2/18/1, A157/2/18/2, 
A157/2/18/3, A157/2/18/4 respectiv A157/2/19, jud. Timis 
si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea 
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului 
se poate realiza in loc. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, 
nr.1, sc. A, parter, sp. Com, cam 1, 5, 9, jud. Timis, tel. 
0756.815.802, zilnic intre orele 9.00-17.00. Comentariile 
si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM 
Timis, str. Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in termen de 15 zile 
calendaristice de la data prezentului anunt. 

GRUP AXA I.P.U.R.L. Rm. Valcea lichidator in dosarul 
nr. 2484/90/2018 privind debitorul S.C. BADRA 
S.R.L. Rm. Vâlcea, notifica creditorilor deschiderea 
procedurii falimentului impotriva debitoarei prin 
sentinta nr. 375/07.03.2019. Termene limita: 18.04.2019 
-inregistrarea creantelor; 08.05.2019 -verificarea si 
intocmirea tabelului suplimentar; 7 zile de la publicarea 
tabelului suplimentar in B.P.I. -depunere contestatii; 
22.05.2019 -afisarea tabelului definitiv.

 

PIERDERI
PIERDUT legitimatie de student (C0188476), emisa de 
Univesitatea Adventus, pe numele Dobrin Daniel. O 
declar nula. 

SC Natale Impex SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea 
Grivitei nr. 198-200, bloc C, parter, sector 1, declara 
pierdut certificat de înregistrare nr. J40/7343/2003, 
eliberat de Oficiul Registrului Comertului Bucuresti. Il 
declaram nul. 

MECU Ion, declar pierdut aviz de amplasament -aviz 
Directia de Sanatate Publica Ilfov, pentru constructia 
doua corpuri de cladire parter -corp A spatiu comercial 
+vulcanizare, corp B -service auto, imprejmuire si 
utilitati, din Popesti-Leordeni, Str. Sos. Oltenitei, nr. 
180A, jud. Ilfov. 

PIERDUT atestat transport marfa si persoane pe numele 
Enuta Gica. Se declara nul. 

PIERDUT original nr. ordine ANAF pt casa de marcat 
A100S seria ED 414853 apartinand SC ALG INC ASSIST 
SRL, CUI 34457482. Il declar nul.

Euro Insol SPRL lichidator judiciar al ROKURA S.R.L., invită persoanele interesate să participe la se-
diul lichidatorului judiciar din București, Sector 5, Costache Negri, nr.1-5, et. 3, la licitaţia publică des-
chisă cu strigare având ca obiect vânzarea: Terenuri arabile extravilane situate în Comuna Bucșani, 
jud. Giurgiu, în suprafaţă totală de 207.028 mp, plecând de la preţul de 95.000 lei, la care se va adau-
gă TVA. Suprafeţele de teren sunt dispersate. Descrierea completă a activelor ce vor fi vândute și de-
taliile privind modalitatea de organizare a licitaţiei se regăsesc în caietul de sarcini. 

Licitaţia va fi organizată în data de 27.03.2019, ora 15.00. Ofertanţii au obligaţia de a depune docu-
mentaţia necesară participării la licitaţie, prevăzută în caietul de sarcini, cu 2 zile calendaristice îna-
inte de data licitaţiei. 

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare de pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.euroinsol.eu, și/sau la telefon 0743.760.876.

ANUNŢ de LICITAŢIE PUBLICĂ
cu STRIGARE 

Euro Insol SPRL lichidator judiciar al ROKURA S.R.L., invită persoanele interesate să participe la sediul 
lichidatorului judiciar din București, Sector 5, Costache Negri, nr.1-5, et.3, la licitaţia publică deschisă 
cu strigare având ca obiect vânzarea: Hală de producţie tâmplărie aluminiu, situată în București, Bd. 
Bucureștii Noi, nr. 30, sector 1, plecând de la preţul de 20.000 euro, inclusiv TVA. Terenul în suprafaţă 
de 397,77 mp din măsurători (406,37 mp din acte), pe care este edificată construcţia, este în proprieta-
tea lui Bălășoiu Daniel Cristian și a lui Bălășoiu Dumitru. Descrierea completă a activelor ce vor fi vân-
dute și detaliile privind modalitatea de organizare a licitaţiei se regăsesc în caietul de sarcini.

Licitaţia va fi organizată în data de 27.03.2019, ora 14.00. Ofertanţii au obligaţia de a depune docu-
mentaţia necesară participării la licitaţie, prevăzută în caietul de sarcini, cu 2 zile calendaristice îna-
inte de data licitaţiei.

Persoanele interesate pot obţine informaţii suplimentare de pe site-ul lichidatorului judiciar 
www.euroinsol.eu, și/sau la telefon 0743.760.876.

ANUNŢ de LICITAŢIE PUBLICĂ
cu STRIGARE 

„Adevărul“  este  o  publicaţie

Editor: 
S.C. Adevărul Holding S. R. L. 

Str. Fabrica de Glucoză nr. 21, 
Sector 2, Bucureşti

ISSN 1016 - 7587

Auditat de 
Biroul Român 
de Audit al Tirajelor, 
membru al Biroului 
Internaţional 
de Audit al Tirajelor

PUBLICITATE PENTRU PRINT:TT
off ice@teaminnovation.ro
dragos.stan@adevarulholding.ro

PUBLICITATE PENTRU ONLINE:
vanzari@ead.ro
dragos.stan@adevarulholding.ro

MICA PUBLICITATE:
tel. 0730.660.529;
afrodita.chira@adevarulholding.ro
MARKETING:
tel. 0372.130.241;

ABONAMENTE ŞI  RECLAMAŢII :
0372.130.211; 0372.130.213

abonamente@adevarulholding.ro

Numerele de telefon sunt cu tarif normal,
disponibile de luni până vineri, între orele 9.00 şi 18.00.

Ziar tipărit la Tipoart Idea Studio Bucureşti 
şi la Garamond Cluj

Acest număr a fost tipărit în
13.500 de exemplare

Adresa: 
Bucureşti, Şos. Fabrica de Glucoză nr. 21, sectorul 2,
telefon: 0372.833.964, e-mail: contact@adevarul.ro
bucuresti@adevarul.ro

REDACTOR-ŞEF: Dan Marinescu

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT: 

Călin Nicolescu (adevarul.ro)

MANAGEMENT GRUPUL DE PUBLISHING

ADMINISTRATOR SPECIAL:
Carmina Dumitrescu

DIRECTOR PUBLICITATE:
Eli Ranetescu

DIRECTOR MARKETING:
Steluţa Zamfir

COORDONATOR PRODUCŢIE:
Constantin Delta

DIRECTOR DISTRIBUŢIE:
Daniela Zamfir

ŞEFI DEPARTAMENTE:

Liviu Avram (politică, economie, cultură), 

Adina Stan (eveniment, social, educaţie, sănătate),

Andrei Velea (externe, showbiz, 

stil de viaţă, tehnologie), 

Andrada Floria, Daniel Gorgonaru

(Weekend Adevărul)

DIRECTOR RELAŢII INTERNAŢIONALE:

Cristian Unteanu

SECRETAR GENERAL DE REDACŢIE: 

Dan Popescu

ART DIRECTOR:

Florian Marina  

EDITOR BLOGURI: Mihai Epure

EDITORI HOME PAGE adevarul.ro: 

Monika Krajnik, Bogdan Enache, 

Alina Vasile

EDITOR REŢELE SOCIALE: Dorina Tudori

EDITORI: 

Economie: Elena Deacu 

Externe: Viorica Marin  

Politică: 

Sebastian Zachmann 
Sport: Iulian Anghel 

Showbiz, Stil de viaţă: 

Alexandra Constanda 
Tehnologie: 

Claudiu Râpan 

Corespondenţi: 
Lavinia Bălulescu, Cezar Pădurariu
Foto: Eduard Enea 

Editare foto: 
Adrian Pogângeanu, Doralina Buga
COORDONATORI REGIONALI: 

Remus Florescu (Transilvania) 
Costel Crângan (Moldova)  
Ştefan Both (Banat)

Sînziana Ionescu 
(Muntenia şi Dobrogea)

ADEVARUL_20190318_P06_MICA.indd   6ADEVARUL_20190318_P06_MICA.indd   6 3/17/2019   3:40:12 PM3/17/2019   3:40:12 PM


