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Bucuresti, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, 
Complex Baneasa Bussines Technology Park, 
Cladirea A, Aripa A1, sector 1 sau pot fi transmise 
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la 
office@alumil.ro. Copii certificate ale 
împuternicirilor sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul 
verbal al adunării generale. Acționarii pot 
imputernici o instituție de credit care prestează 
servicii de custodie in baza unei procuri speciale 
întocmită conform Regulamentului 5/2018 si 
semnată de respectivul acționar care va fi însoțită 
de o declarație pe proprie răspundere dată de 
instituția de credit care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin procura specială, din care să 
reiasă că: i) instituția de credit prestează servicii 
de custodie pentru respectivul acționar; ii) 
instrucțiunile din procura specială sunt identice cu 
instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de 
instituția de credit pentru a vota în numele 
respectivului acționar; iii) procura specială este 
semnată de acționar. Procura specială și 
declarația mentionate mai sus trebuie depuse la 
sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Bucuresti 
Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa Bussines 
Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, parter, 
sector 1, în original, semnate și, după caz, 
ștampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu 
semnatura electronica extinsa la office@alumil.ro. 
Actionarii inregistrati la data de referinta in 
registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin 
corespondenta, inainte de Adunarea Generala a 
Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin 
corespondenta in limba romana sau limba 
engleza. Formularul de vot prin corespondenta 
semnat in original sau purtand semnatura 
electronica extinsa impreuna cu copia actului de 
identitate sau a certificatului de inregistrare a 
actionarului, vor fi transmise societatii in original 
la sediul acesteia pana la data de 17.04.2019, ora 
11.00. Conform art 92 alin 20 din legea 24/2017 
in situatia in care un actionar care si-a exprimat 
votul prin corepondenta participa personal sau 
prin reprezentant la adunarea generala, votul prin 
corespondenta exprimat pentru acea adunare 
generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar 
votul exprimat personal sau prin reprezentant. În 
cazul acţionarilor persoane juridice, calitatea de 
reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat 
constatator eliberat de registrul comerțului, 
prezentat în original sau copie conformă cu 
originalul sau orice alt document, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis de către o 
autoritate competentă din statul în care acţionarul 
este înmatriculat legal, care atestă calitatea de 
reprezentant legal. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal al acţionarului 
persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni 
înainte de data de 18.03.2019. Documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite 
intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi 
însoţite de o traducere, realizată de un traducător 
autorizat, în limba română sau în limba engleză, 
fara alte formalitati suplimentare. Documentele, 
materialele vizand ordinea de zi, proiectul de 
hotarare si formularul de vot prin corespondenta, 
disponibile in limba romana si engleza vor fi puse 
la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, 
daca este cazul, completate in conformitate cu 
prevederile art 117 alin 6 din Legea 31/1990, 
incepand cu data de 19.03.2019, ora 10.00, la 
sediul ALUMIL, la Secretariatul Societatii, in zilele 
lucratoare, precum si pe site-ul societatii, www.
alumil.com/ro. Actionarii care detin individual sau 
impreuna cel putin 5% din capitalul social au 
dreptul: (i) de a introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca 
fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un 
proiect de hotarare propus spre adoptare de 
Adunarea Generala; si (ii) de a prezenta proiecte 
de hotarare pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Aceste drepturi pot fi exercitate in scris 
pana la data de 02.04.2019. Actionarii societatii 
pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe 
ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul 
societatii impreuna cu copii dupa acte care permit 
identificarea actionarului pana la data de 
17.04.2019 ora 11.00. In cazul neintrunirii 
cvorumului pentru prima convocare, a doua 
convocare a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor va avea loc la data de 20.04.2019 la 
aceeasi ora, la aceeasi adresa si avand aceeasi 
ordine de zi. Informatii suplimentare se pot obtine 
la Secretariatul Societatii, la tel. +4021 424 3456. 
Consiliul de Administratie Presedinte, Michail 
Sotiriou (89702)

Consiliul de Administrație al S.C. Port Dredging 
S.A. Constanța, cu sediul în loc. Năvodari, str. 
Portul Midia, Incinta Șantierului Naval, jud. 
Constanța, înregistrată la Registrul Comertului 
sub nr. J13/755/1994, având C.U.I: 5179080, 
in baza art. 111 si urm. din Legea nr. 31/1990, 
intrunit în data de 11.03.2019, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 24.04.2019 la ora.11, la sediul social, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul 
Independent Transilvania la sfârşitul zilei de 
09.04.2019 stabilită ca dată de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului 
Consiliului de Administratie pentru exercitiul 
financiar al anului 2018; 2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar pentru exercitiul financiar 
al anului 2018; 3 .Prezentarea si aprobarea 
situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al 
anului 2018; 4. Aprobarea repartizarii profitului 
obtinut de societate aferent exercitiului financiar 
al anului 2018; 5. Descarcarea de gestiune 
a administratorilor pentru exercitiul financiar 
al anului 2018; 6. Prezentarea si aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului 
de activitate pentru exercitiul financiar al anului 
2019; 7. Stabilirea remuneratiilor cuvenite 
membrilor Consiliului de administratie pentru 
exercitiul financiar in curs; 8. Aprobarea 
propunerii datei de 15.05.2019, ca data de 
inregistrare pentru identificarea actionarilor 
asupra carora se rasfrang efectele hotararii. Unul 
sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, 
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să 

ZI PENTRU AGA ORDINARA: 1. Discutarea si 
aprobarea situatiilor financiare anuale pentru 
exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, 
pe baza raportului Consiliului de Administratie si a 
raportului auditorului financiar pentru exercitiul 
financiar 2018; 2. Aprobarea propunerii Consiliului 
de Administratie cu privire la nerepartizarea 
profitului net si incadrarea acestuia la rezultatul 
reportat; 3. Descarcarea de gestiune a 
administratorilor Societatii pentru exercitiul 
financiar 2018; 4. Prelungirea mandatului 
auditorului financiar al Societatii pentru o 
perioada de 1 an; 5. Prezentarea si aprobarea 
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 
2019; 6. Stabilirea datei de 13.05.2019 ca ,,data 
de inregistrare", data care serveste la identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 
hotararii Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor; 7. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca 
data ,,ex date", data calendaristica de la care 
actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al 
Hotararii Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din respectiva hotarare; 8. Mandatarea 
Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de 
Administratie, pentru semnarea in numele 
actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea 
tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 
inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si 
pentru semnarea valabila in numele si pe seama 
Societatii a oricaror contracte sau alte acte 
juridice subsecvente acestor hotarari. ORDINEA 
DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA: 1. Aprobarea 
prelungirii facilitatii de credit in sold in suma de 
2.000.000 eur la Banca Transilvania, conform 
contractului de credit nr 2/BWI/2014 si a actelor 
aditionale ulterioare, cu mentinerea garantiilor 
deja constituite si mentinerea mandatului acordat 
domnului Michail Sotiriou, prin hotararea AGEA 
nr.3/21.04.2016, pentru semnarea tuturor actelor 
aditionale ulterioare, necesare pentru prelungirea 
facilitatii de credit la Banca Transilvania. 2. 
Stabilirea datei de 13.05.2019 ca ,,data de 
inregistrare", data care serveste la identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele 
hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor; 3. Stabilirea datei de 10.05.2019 ca 
data ,,ex date", data calendaristica de la care 
actiunile ALUMIL ROM INDUSTRY S.A., obiect al 
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din respectiva hotarare; 4. Mandatarea 
Dlui. Michail Sotiriou, Presedinte al Consiliului de 
Administratie, pentru semnarea in numele 
actionarilor a hotararilor luate in cadrul Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea 
tuturor formalitatilor cerute de lege pentru 
inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate ca si 
pentru semnarea valabila in numele si pe seama 
Societatii a oricaror contracte sau alte acte 
juridice subsecvente acestor hotarari, inclusiv dar 
nelimitandu-se la reprezentarea Societatii cu 
depline puteri în faţa Bancii Transilvania SA, în 
vederea derularii in bune conditii a facilitatii 
contractate (de la aceasta institutie bancara), 
avand dreptul de a semna orice act(e) adiţional (e) 
la contractul de credit nr. 2/BWI/2014, ce pot 
avea ca obiect, inclusiv dar fara a se limita la, 
prelungirea termenelor, operatiuni de 
restructurare, reesalonare, diminuare, 
modificarea si completarea structurii de garantii la 
nivelului necesarului de garantat conform 
negocierilor cu banca, precum si orice alte 
documente necesare derularii in bune conditii a 
facilitatii de credit contractate. Doar persoanele 
inregistrate ca actionari la data de 08.04.2019 
care este data de referinta a adunarii, conform 
evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot 
participa si vota in cadrul adunarii generale. 
Actionarii inregistrati la data de referinta pot 
participa la adunarea generala direct sau pot fi 
reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii 
lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a 
acordat o procura speciala sau generala, in 
conditiile art. 92 alin 19 din Legea nr. 24/2017 
privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata. Continutul minim al procurii 
speciale este conform cu art. 201 din 
Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF. Modelul de 
procura speciala, in limba romana si engleza, 
poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi 
descarcat de pe site-ul www.alumil.com/ro 
incepand cu data de 19.03.2019. Acţionarii pot 
acorda o împuternicire generala valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând 
reprezentantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale 
acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce 
priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca 
împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui intermediar definit conform 
prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii 
de instrumente financiare si operatiuni de piata, 
sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală a acţionarilor pe baza unei 
împuterniciri generale de către o persoană care se 
află într-o situaţie de conflict de interese ce poate 
apărea în special în unul dintre următoarele 
cazuri: a) este un acţionar majoritar al societăţii 
sau o altă entitate controlată de respectivul 
acţionar; b) este membru al unui organ de 
administrare, de conducere sau de supraveghere 
al societăţii, al unui acţionar majoritar sau al unei 
entităţi controlate, conform celor prevăzute la lit. 
a); c) este un angajat sau un auditor al societăţii 
ori al unui acţionar majoritar sau al unei entităţi 
controlate, conform celor prevăzute la lit. a); d) 
este soţul, ruda sau afinul până la gradul al 
patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 
prevăzute la lit. a)-c). Împuternicitul nu poate fi 
substituit de o altă persoană. În condiţiile în care 
persoana împuternicită este o persoană juridică, 
aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin 
intermediul oricărei persoane ce face parte din 
organul de administrare sau conducere sau dintre 
angajaţii săi. Data limita a depunerii procurilor 
este 17.04.2019 ora 11.00. O copie a procurii/
imputernicirii generale, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub semnătura 
reprezentantului (in limba romana sau engleza), 
insotit de o copie a actului de identitate sau a 
certificatului de inregistrare a actionarului 
reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din 

pentru divorț cu minori, la Judecătoria Călărași, în 
cauza nr. 5226/202/2018 la data de 07.05.2019, 
ora 8.30, complet C9. (89707)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
13.05.2019, în dosar civil nr. 1303/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Paska 
Flore, Paska Ianos, Paska Gyorgy, Paska Demeter, 
Paska Ilyes, Paska Maria, Bortes Nicolae, în 
proces cu reclamanții Bortes Nicolae Ioan și 
Negrea Marinela. (89704)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
13.05.2019, în dosar civil nr. 1428/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Lazea 
Simtioana, Dobra Petru, Dobra Ana și Dobra Aurel, 
Danciu Sofia, Dobra Maria, Dobra Todor în proces 
cu reclamanții Dobra Petru și Bala Elena. (89698)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
13.05.2019, în dosar civil nr. 809/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Dobra 
Maria, Pasca Nicolae, Mates Dumitru, Mates 
Simtion în proces cu reclamantul Petnehazi Tiberiu 
Ladislau. (89695)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
15.04.2019, în dosar civil nr. 1078/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Belei 
Gheorghe, Belei Sofia, Belei Paraschiva, Belei 
Grigorie, Belei Florea, Belei Rafila, Belei Gligorie, 
Belei Sofia, Belei Dumitru, Beleiu Moisa, in proces 
cu reclamanții Beleiu Dumitru și Beleiu Felicia. 
(89693)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
15.04.2019, în dosar civil nr. 1646/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Mates 
Gheorghe l Vasile Nemes, s.l Lazea Ianos n Koszte 
Fluria, Negrea Iuonu Buresiu, Pasca Ilie, Pasca 
Todor l Ilie, în proces cu reclamanții Negrea 
Dumitru și Negrea Ana. (89694)

SE citează la Judecătoria Câmpeni la data de 
15.04.2019, în dosar civil nr. 720/203/2018, 
următorii pârâți cu domiciliul necunoscut: Ana 
Manu n Cozma, Ioanu Manu, Vasilie Manu, Gavrila 
Manu, Dotea Manu, Man Iuon, Man Ilina, Man 
Palagya, Man Stefan, Man Ioan, Man Ilie, Man 
Istvan, Man Palaghya măr Bunea, Man Ioan și 
soția Lazar Eva, Popa Ioan, Popa Simion, Man 
Ioan, Man Eudochia văd l Miklea Gaborne, Man 
Ioan Istvan, Man Ilie Istvan, Man Istvan Istvan, 
Man Palaghya s .l Bunea Vasile, Kozma Maria s.l 
Man Istvan în proces cu reclamanții Herta Maria, 
Man Sabin Rares, Achimet Ianc Daniela Gabriela, 
Clipici Dan. (89703)

SE citează Maailat Lucica, cu ultimul domiciliu 
în Germania, Hagen Minerva, str. 8, în calitate 
de pârâtă în dosar civil nr. 2870/257/2018, la 
termenul din 8.04.2019, la Judecătoria Mediaş. 
(89808)

ADuNĂRI GENERALE

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 18 aprilie 2019, ora 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 19 aprilie 2019, ora 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 2018, prezentarea și 
aprobarea obiectivelor privind activitatea COPYRO 
pentru anul 2019; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate al Consiliului 
Director pentru anul 2018; Aprobarea deciziilor 
Consiliului Director consemnate în procesele 
verbale privind activitatea COPYRO luate în anul 
2018 și până la zi; Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a situațiilor financiare pe anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a dării de seamă pentru anul 2018 în format 
ORDA; Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a raportului de activitate al Comisiei Speciale 
Permanente privind Accesul la Informații pentru 
anul 2018; Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate al Comisiei 
de Lectură pentru anul 2018; Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Comisiei de Repartiții pentru anul 
2018; Prezentarea și supunerea spre aprobare a 
bugetului de venituri și cheltuieli estimativ pentru 
anul 2019; Aprobarea comisionului administrativ 
COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare 
Generală; Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a propunerilor de modificare a Statutului COPYRO, 
pe baza proiectului de modificare supus avizarii 
ORDA, potrivit Legii 8/1996 republicata; Informări, 
discuții. Diverse. (89783)

Consiliul de Administratie al SC ALUMIL ROM 
INDUSTRY SA cu sediul social in Bucuresti, Sos. 
Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex Baneasa 
Bussines Technology Park, Cladirea A, Aripa A1, 
parter, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub 
numarul J40/8540/1997, CUI 10042631, Atribut 
fiscal RO, convoaca ADUNAREA GENERALA 
ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 19.04.2019 
incepand cu ora 11.00 si ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 
19.04.2019 de la ora 11.30 la sediul ALUMIL din 
Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 42-44, Complex 
Baneasa Bussines Technology Park, Cladirea A, 
Aripa A1, parter, sector 1, Bucuresti. ORDINEA DE 

de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, 
Bv. Dacia nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de 
internet www.apmbh.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului. (89716)

SC PK DEVELOPMENT ONE SRL anunță că va 
începe lucrările de Construire pentru „Centru 
Comercial Balotesti prin Extindere, Schimbare 
de Funcțiune Corp C1-52480, Reabilitare și 
Modernizare C3-50624, Împrejmuire, Reabilitare 
și Construire Platforme și Alei în Incintă, Alipire 
Loturi și Organizare de Șantier” în locația din 
Balotești, Calea București, nr. 2B, județul 
Ilfov, conform Certificatului de urbanism nr. 
149/06.03.2019. (89812)

S.C. Prod MVB Diana SRL, cu sediul în str. 
Cărăuşilor nr. 4, sector 2, Bucureşti, înregistrată 
la ONRC-ORCTB cu CUI nr. RO7114, informează 
pe cei interesaţi ca s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizaţiei de mediu pentru activitatea 
Tratare şi acoperire metale (nichelare) desfasurata 
in str. Cărăuşilor nr. 4, sector 2, Bucureşti. 
Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii - in spatele 
benzinăriei Lukoil), intre orele 9.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul APM Bucureşti în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 
(89644)

Societatea SC CRH Ciment Romania SA, titular 
al activitatii: Fabricarea betonului (produse 
de betoane, sape, mortare) - cod CAEN 2363 
la adresa Ştefaneştii de Jos, Strada Sinaia nr. 
6, judeţ Ilfov anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru activitate. Informaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii 
nr. 1, sector 6, Bucureşti. Tel./ Fax: 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440, în zilele de luni-joi, 
între orele 9-13, vineri 9-12. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. (89775)

Subscrisa CII Spiridon Daniela, cu sediul în Bacău, 
str. 22 Decembrie bloc 9, scara A, ap. 6, județul 
Bacău, în calitate de administrator judiciar al 
SC PSIHOMED CONSULT CENTER SRL Bacău, 
str. Buciumului nr 25, județul Bacău, având 
J04/1224/2011 si CUI 29369074, desemnată 
prin Sentința Civilă nr. 112/2019 din data de 
25.02.2019 pronunțată de Tribunalul Bacău 
-Falimente în dosarul nr. 236/110/2019 notifică 
deschiderea procedurii generale de insolvență 
împotriva debitoarei. Pentru alte informații 
suplimentare, vă puteți adresa administratorului 
judiciar. (89773)

Subscrisa CII Spiridon Daniela, cu sediul în Bacău, 
str. 22 Decembrie bloc 9, scara A, ap. 6, județul 
Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC 
MONDIS CONSTRUCT SRL Moinești, str. Lucăcioaia 
nr 36, județul Bacău, având J04/1751/1992 si 
CUI 983075, desemnată prin Sentința Civilă nr. 
95/2019 din data de 21.02.2019 pronunțată 
de Tribunalul Bacău -Falimente în dosarul nr. 
2164/110/2018 notifică deschiderea procedurii 
simplificate de faliment împotriva debitoarei. 
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți 
adresa lichidatorului judiciar. (89728)

CITAŢII

Aducem la cunoştinţa publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Sectorului 3 București se află dosarul 
2452/301/2019, având ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare a morţii numitei RADOVICI 
(fosta GUȚU) ILEANA, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în București, str. Panait Cerna, nr. 1, bl. M52, sc. 
1, et. 7, ap. 23, sector 3, CNP 2630404173185 
şi invităm orice persoană care cunoaşte date 
în privinţa dispărutei să le comunice instanţei 
de judecată până la termenul administrativ 
acordat la data de 08.04.2019, complet C29 civil 
administrativ. (89598)

NOTIFICARE: Conform Sentinţei civile nr. 
128 din data de 06.03.2019, pronunţată de 
Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a Civilă 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 1217/112/2018, a fost deschisă procedura 
generală de insolvenţă asupra debitorului S.C. 
Aldebaran Newsynergy S.R.L. București (fostă 
S.C. Zooservagro S.R.L. Lechința-Bistrița Năsăud), 
cu sediul în mun. București, str. Tulnici, nr. 2, bl. 
47, sc. A, ap. 21, sector 4, C.U.I. 23716980, nr. 
de înreg. O.R.C. J40/15711/2018. În calitate 
de administrator judiciar a fost desemnată 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L. S-au stabilit următoarele termene limită: 
17.04.2019 termenul limită pentru depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului; 06.05.2019 termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea 
în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor; 
30.05.2019 termenul pentru întocmirea şi 
publicarea tabelului definitiv al creanţelor. 
Menţionăm faptul că pe data de 21.03.2019, ora 
10.00 şi în caz de lipsă a cvorumului pe data de 
22.03.2019, ora 10.00 am convocat adunarea 
asociaţilor la sediul ales al administratorului 
judiciar din Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, în vederea desemnării 
administratorului special al S.C. Aldebaran 
Newsynergy S.R.L. (89706)

Pârâta MIHALACHE FLORICA, domiciliată în 
Călărași, str. Romană, nr. 23, județul Călărași, 
este chemată la Judecătoria CĂLĂRAȘI, cu sediul 
în Călărași, str. București, nr. 106, judeţul Călăraşi, 
în judecată civilă de reclamanții Mihalache Petre 
ș.a. în dosarul nr. 7707/202/2018, complet 3, cu 
termen de judecată la 18.04.2019, ora 8,30 având 
ca obiect stabilire calitate de moștenitori, masă 
succesorală și partajare sumă de bani. (89785)

RECLAMANTUL Cursaru Constantin, cheamă în 
judecată pe pârâta Cursaru Maria, cu ulltimul 
domiciliu cunoscut în com. Gradistea, sat Rasa, 
str. Serban Cantacuzino, nr. 10, jud. Călărași, 

înregistrare la O.N.R.C. J22/816/2012, cu sediul în 
Sat Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, Str. Ghioceilor, 
nr. 79, Camera 1, jud. Iași, dizolvarea societăţii 
debitoare, ridicarea dreptului de administrare 
a acesteia şi numirea provizorie în calitate de 
lichidator judiciar pe ANOVA INSOLVENCY I.P.U.R.L., 
cu sediul social în municipiul Iaşi, str. Aleea Valea 
Adâncă, nr. 32, jud. Iaşi, nr. înregistrare RFO II – 
0799, atestat UNPIR nr. 2A0799 și CIF 34265479. 
Pe această cale, vă facem cunoscute următoarele: 
- Termenul limită pentru depunerea cererilor de 
creanţe este 08.04.2019; - Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea 
tabelului preliminar al creanţelor este 18.04.2019; 
- Termenul pentru verificarea definitivării tabelului 
de creanțe este 29.05.2019; - Fixează data 
primei şedinţe a Adunării Creditorilor în ziua de 
23.04.2019 orele 1000, la sediul secundar al 
lichidatorului judiciar din Iaşi, Str. Aleea Tudor 
Neculai nr. 90A, etaj 1, apartament 9, judeţul 
Iaşi; - Termenul pentru continuarea procedurii 
este 29.05.2019. Depunerea declaraţiilor de 
creanţă se va face în 2 exemplare până la data 
de 08.04.2019 la dosarul cauzei (dosar nr. 
7099/99/2018) aflat la Tribunalul Iaşi, Secţia 
Comercială şi de Contencios Administrativ-
Judecător Sindic, str. Elena Doamna, nr. 1A. 
Declaraţia de creanţă trebuie să îndeplinească 
cerinţele prevăzute de art. 104 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență. La cerere vor fi 
anexate documentele justificative ale creanţei şi 
ale actelor de constituire de garanţii. (89697)

Projuridic IPURL notifică deschiderea procedurii 
de insolvenţă în forma simplificată în dosarul 
19/1259/2019 privind pe Hot Jasmine Masaj 
SRL cu sediul social în Piteşti, str. Bulevardul 
Nicolae Bălcescu, nr. 143, parterul şi etajul 1 al 
imobilului, jud. Argeş, având cod de identificare 
fiscală 27648510 şi înmatriculată la ORC Argeş 
sub numărul J03/1084/2010. cu termenele: 
depunere a declaraţilor de creanţă 29.04.2019; 
tabel preliminar 09.05.2019; adunarea 
creditorilor 15.05.2019 ; afişarea tabelului 
definitiv 04.06.2019. (89696)

Projuridic IPURL notifică deschiderea procedurii 
de insolvenţă în forma simplificată în dosarul 
29/1259/2019 privind pe Vjm Aquilino Construcţii 
SRL cu sediul social în Piteşti, str. Bulevardul 
Petrochimiştilor , nr. 22, bl. B1, sc. D, ap. 1, 
camera 1, biroul nr. 2, jud. Argeş, având cod de 
identificare fiscală 31231447 şi înmatriculată 
la ORC Argeş sub numărul J03/204/2013 cu 
termenele: depunere a declaraţilor de creanţă 
29.04.2019; tabel preliminar 09.05.2019; 
adunarea creditorilor 15.05.2019 ; afişarea 
tabelului definitiv 04.06.2019 (89699)

Prin Sentinţa nr. 118/26.02.2019 a Tribunalului 
Dolj dosar 1910/63/2018, s-a dispus începerea 
procedurii falimentului debitoarei NETALIN IMPEX 
SRL se notifică următoarele termene: depunere 
creanţe născute în cursul procedurii 09.04.2019; 
întocmire tabel preliminar 23.04.2019; întocmire 
tabel definitiv 21.05.2019. Alte informaţii la tel. 
0723.165.877. (89732)

Projuridic IPURL notifică deschiderea procedurii 
de insolvenţă în forma simplificată în dosarul 
30/1259/2019 privind pe D&P Diamond 
Prod Prest SRL cu sediul social în Piteşti, str. 
Depozitelor, nr. 14B, jud. Argeş, având cod de 
identificare fiscală 11738586 şi înmatriculată 
la ORC Argeş sub numărul J03/288/2001 cu 
termenele: depunere a declaraţilor de creanţă 
29.04.2019; tabel preliminar 09.05.2019; 
adunarea creditorilor 15.05.2019 ; afişarea 
tabelului definitiv 04.06.2019. (89700)

Projuridic IPURL notifică deschiderea procedurii 
de insolvenţă în forma simplificată în dosarul 
466/1259/2018 privind pe Fotbal Club Juventus 
Bascov-FC Juventus Bascov cu sediul social în 
comuna Bascov, bl. B2, sc. B, et. 2, ap. 9, jud. 
Argeş, având cod de identificare fiscală 18933517 
şi înregistrată în evidenţele Registrului Asociaţiilor 
si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei Piteşti sub 
nr. 2 / RAII / 17.05.2010 cu termenele: depunere 
a declaraţilor de creanţă 29.04.2019; tabel 
preliminar 09.05.2019; adunarea creditorilor 
15.05.2019 ; afişarea tabelului definitiv 
04.06.2019. (89701)

SC Acant Design SRL avand sediul în str. Suzana 
nr. 51, sector 5, localitatea București, titular al 
PUZ cu funcțiunea Hale Industriale, Locuințe 
de serviciu din comuna Glina,sat Manolache, 
str. Căminului, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul menționat și declanbșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii 
nr. 1, ector 6, de luni până joi între orele 9.00-
13.00. Observații/ comentarii și sugestii se 
primesc la sediul APM Ilfov (tel 021/4301523, 
021/021/4301402) în termen de 18 zile de la 
publicarea anuntului (89738)

SC LABORATOARELE MEDICA SRL, cu sediul 
în Otopeni, Str. Frasinului, nr. 11, CUI nr. 
RO4992238, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea Fabricarea preparatelor 
farmaceutice, desfășurată la sediul precizat. 
Informații se pot solicita la Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, cu sediul în București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, între orele 
09.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul APM Ilfov, în 
termen de 10 zile de la publicarea prezentului 
anunț. (89751)

SC OMV Petrom SA și APM Bihor anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru: 
“Forajul, echiparea si exploatarea sondelor 27H si 
28H Suplac”. Amplasamentul propus a fi realizat 
în localitatea Suplacu de Barcău, extravilan, titular 
SC OMV PETROM SA, Zona de Producţie I Crişana-
Banat, localitatea Suplacu de Barcău, str. Crinului 
nr. 72, județul Bihor. Proiectul deciziei etapei 

cota de 1/182 din construcția C2, în suprafață 
construită la sol de 29 mp Post trafo, respectiv 
cota indiviză de 0,1593 mp, având nr. Cadastral 
54409-C2; (iv) cota de 1/182 din construcția C27, 
în suprafață construită la sol de 22 mp –Scări 
acces, respectiv cota indiviză de 0,1209 mp, având 
nr. Cadastral 54409-C27; (B) din lotul având nr. 
cadastral 54442, întabulat în cartea funciară nr. 
54442 a localității Botoșani, jud. Botoșani, situat 
în orașul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 8 –cota de 
1/182 din terenul în suprafață de 22 mp, respectiv 
cota indiviză în suprafață de 0,1209 mp („Lotul 
14”) si LOTUL 24, reprezentat de boxa nr. 9, situat 
in municipiul Botosani, str. Imparat Traian nr. 8, sc. 
A (fosta str. Vanatorilor, nr. 16, tronson 1), parter, 
UI nr. 24, judet Botosani, având nr. cadastral 
51706-C3-U24, întabulat în cartea funciară nr. 
51706-C3-U24 a localității Botoșani, jud. Botoșani, 
conform Încheierii nr. 22359/06.08.2010 emisă 
de OCPI Botoșani –BCPI Botoșani, compus dintr-o 
incapere, cu o suprafata utila totala de 3,20 mp. 
si suprafata totala de 3,20 mp., împreună cu 
cota indiviză de 1,471% din partile de folosinta 
comuna ale constructiei (hol intrare, casa scărilor, 
uscătorie, centrală termică, cameră biciclete și hol 
de acces pe nivel) precum şi cota indiviză de teren 
de 0,087% aferent boxei, din terenul situat în mun. 
Botoșani, jud. Botoșani, str. Împărat Traian nr. 8, 
scara A, în suprafață totală de 673 mp, având nr. 
cadastral 51706, întabulat în cartea funciară nr. 
51706 a mun. Botoșani, jud. Botoșani, și împreună 
cu cotele indivize din terenurile cale de acces, 
respectiv: (A) din lotul având nr. cadastral 54409, 
întabulat în cartea funciară nr. 54409 a localității 
Botoșani, jud. Botoșani, situat în orașul Botoșani, 
str. Împărat Traian nr. 8: (i) cota de 1/182 din 
terenul în suprafață de 3.871 mp, respectiv cota 
indiviză în suprafață de 21,2692 mp; (ii) cota de 
1/182 din construcția C1, în suprafață construită 
la sol de 29 mp –Post trafo, respectiv cota indiviză 
de 0,1593 mp, având nr. Cadastral 54409-C1; (iii) 
cota de 1/182 din construcția C2, în suprafață 
construită la sol de 29 mp –Post trafo, respectiv 
cota indiviză de 0,1593 mp, având nr. Cadastral 
54409-C2; (iv) cota de 1/182 din construcția C27, 
în suprafață construită la sol de 22 mp –Scări 
acces, respectiv cota indiviză de 0,1209 mp, având 
nr. Cadastral 54409-C27; (B) din lotul având nr. 
cadastral 54442, întabulat în cartea funciară 
nr. 54442 a localității Botoșani, jud. Botoșani, 
situat în orașul Botoșani, str. Împărat Traian nr. 8 
–cota de 1/182 din terenul în suprafață de 22 mp, 
respectiv cota indiviză în suprafață de 0,1209 mp 
(„Lotul 24”). Condiţii de supraofertare: Supraoferta 
se consideră valabilă doar dacă depăşeşte 10% din 
suma de 53.795 EUR oferită de ofertantul iniţial. 
Supraoferta se consideră valabilă doar dacă este 
însoţită de consemnarea în contul de lichidare 
nr. RO49FNNB000702578873RO01 –deschis la 
Credit Europe Bank -a unei garanţii de 10% din 
noul preţ de vânzare (preţul stabilit iniţial la care se 
adaugă supraoferta). Mentionam ca pretul de mai 
sus este exclusiv TVA (daca se aplica). Informaţii 
suplimentare puteţi solicita pe adresa de e-mail 
–insolvency@vf.ro. (89814)

VÂNZĂRI TERENuRI

Proprietar teren 900 MP, zona centrală- Parc 
Carol. 0722.329.557 (87414)

CuMPĂRĂRI DIVERSE

ANTICARIAT, cumpărăm cărţi, deplasarea gratuită, 
plata pe loc. 0737.638.171 (87699)

DIVERSE

ADMINITRATORULjudiciar al DACOMIR TITANIUM 
SRL, CUI 30523095, cu sediul în București șos. 
Giurgiului nr.58-70, sector 4, J40/8533/2014 
notifică: Prin S.C. nr.928/19.02.2019, Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul 
nr.38931/3/2018 dispune deschiderea procedurii 
insolvenței, fiind desemnat administrator 
judiciar LIDER-Lichidare Reorganizare SPRL, 
Bucuresti, str. Gabroveni, nr.61, sc.A, et.4, 
ap.23-24, interfon 23C, sectorul 3. 05.04.2019 
termen declaraţii creanţă; 25.04.2019 termen 
tabel preliminar; termen contestaţii –conform 
art.111 alin.2 20.05.2019 termen tabel definitiv. 
Adunarea Creditorilor: 30.04.2019, orele 12:00 
la sediul administratorului judiciar. Ordinea 
de zi: 1. Alegerea Comitetului creditorilor 
şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2. 
Confirmarea administratorului judiciar şi stabilirea 
onorariului acestuia. Cererile de admitere 
creanţe se timbreaza cu 200,00 Lei, se depun la 
Grefa Tribunalului, copia cererii fiind transmisa 
administratorului judiciar. (89727)

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL ANUNŢĂ TOŢI 
CREDITORII Că s-a dispus deschiderea procedurii 
generale a falimentului împotriva debitorului 
Microroyal SRL. Creditorii trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanței 
născută în perioada de observație (13.09.2017-
08.02.2019) în condițiile următoare: termenul 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor este 25.03.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea și 
publicarea în BPI a tabelului suplimentar de 
creanțe este 24.04.2019. Termenul limită pentru 
înregistrarea contestațiilor împotriva tabelului 
suplimentar este de 7 zile de la publicarea în BPI 
a acestuia. Termenul de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat este 24.05.2019. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel.0354.405.232. 
(89734)

Prin Hotărârea nr. 130/27.02.2019 a Tribunalului 
Dolj dosar 8735/63/2018, s-a dispus începerea 
procedurii falimentului debitoarei SC UNIQUE B.B. 
SRL. Se notifică următoarele termene: întocmire şi 
depunere tabel preliminar 27.03.2019; întocmire 
şi depunere tabel definitiv 10.04.2019. Alte relaţii 
la tel: 0723.165.877. AVD INSOLV CONSULT IPURL 
Craiova. (89733)

Prin SENTINȚA CIVILĂ NR. 223/S/20.02.2019 
pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială 
şi de Contencios Administrativ - Judecător Sindic 
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei și intrarea în faliment a debitoarei S.C. 
COLECT INDUSTRIAL S.R.L., C.U.I. 30192889, nr. 


