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ASOCIAŢIA COPYRO -Societate 
de Gestiune Colectivă a Dreptu-
rilor de Autor cu sediul în Bucu-
reşti, Str. Paleologu nr. 5A, et. 3, 
ap. 3, Sector 2, CIF 2787628 anun-
ţă convocarea Adunării Generale 
Ordinare a COPYRO -Societate 
de Gestiune Colectivă a Dreptu-
rilor de Autor pentru data de 9 
aprilie 2020 orele 11 la Sala Cristal 
din cadrul Centrului de Conferin-
ţe al S.C. Internaţional Business 
Center Modern S.R.L. din Bu-
cureşti, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN). 
În situaţia în care nu se realizea-
ză cvorumul necesar, conform 
Statutului, Adunarea Generală 
Ordinară se reconvoacă pentru 
data de 10 aprilie 2020 orele 11 la 
Sala Millenium din cadrul Centru-
lui de Conferinţe al S.C. Interna-
ţional Business Center Modern 
S.R.L. din Bucureşti, B-dul Carol 
I nr. 34-36, Sector 2 (fostul Hotel 
MODERN), cu aceeaşi ordine de 
zi. Ordinea de zi: -Prezentarea 
şi aprobarea ordinei de zi; -Pre-
zentarea textului şi expunerea de 
motive a hotărârilor ce urmează 
a fi supuse aprobării Adunării 
Generale Ordinare; -Prezenta-
rea situaţiei financiare şi stadiul 
principalelor litigii aflate pe rol; 
-Prezentarea şi supunerea spre 
aprobare a raportului de activi-
tate al Administratorului General 
pentru anul 2019, prezentarea şi 
aprobarea obiectivelor, strategi-
ei şi planului de măsuri COPYRO 
pentru anul 2020; -Prezentarea 
şi supunerea spre aprobare a 
raportului de activitate al Consi-
liului Director pentru anul 2019; 
-Aprobarea deciziilor Consiliului 
Director consemnate în proce-
sele verbale privind activitatea 
COPYRO luate în anul 2019 şi până 
la zi; -Prezentarea şi supunerea 
spre aprobare a situaţiilor financi-
are anuale încheiate la 31.12.2019 
potrivit reglementărilor financiar 
contabile în vigoare; -Prezenta-
rea şi supunerea spre aprobare 
a raportului Comisiei de Cenzori 
pentru anul 2019; -Prezentarea 
şi supunerea spre aprobare a 

raportului de activitate al Comi-
siei Speciale Permanente privind 
Accesul la Informaţii pentru anul 
2019; -Aprobarea comisionului 
administrativ COPYRO aplicabil 
până la următoarea Adunare 
Generală; -Stabilirea şi aproba-
rea contribuţiei la Fondul Social 
Cultural Educaţional; -Stabilirea 
şi aprobarea cotizaœiei anuale 
reœinută membrilor; -Prezenta-
rea şi supunerea spre aprobare 
a bugetului de venituri şi cheltu-
ieli estimativ pentru anul 2020; 
-Aprobarea politicilor generale 
COPYRO prevăzute la art.66.4 din 
statutul COPYRO în sarcina Adu-
nării Generale (politicile genera-
le privind repartizarea sumelor 
datorate titularilor de drepturi, 
a gestiunii sumelor care nu pot fi 
repartizate, a politicilor privind 
investiœiile, privind reœinerile din 
drepturi şi orice venituri deri-
vate, gestiunii riscurilor s.a.); 
-Prelungirea mandatului acordat 
membrilor din organul de supra-
veghere în vederea întocmirii 
raportului privind informaţiile 
contabile şi financiare prezentate 
în darea de seamă (dupa finaliza-
rea acesteia în termenul prevăzut 
de art. 156-(1) din Legea 8/1996); 
-Prezentarea declaraœiilor indi-
viduale anuale pentru anul 2019, 
în formatul prevazut de Decizia 
ORDA nr.33/2020 şi stabilirea 
nivelului salariilor sau plăţilor 
cuvenite Directorului General/
Administratorului, membrilor 
Consiliului Director, Preşedintelui 
şi membrilor comisiilor interne; 
-Stabilirea destinatiei sumelor 
repartizate, notificate colectiv 
si nerevendicate pentru care s-a 
împlinit termenul prevăzut de lege 
de 3 ani şi a destinaœiei fondului 
special al veniturilor aflat în sold 
la 31.12.2019. -Aprobarea crite-
rilor echitabile privind accesul la 
activităţile finanţate din Fondul 
Social Cultural Educational -In-
formări, discuţii. Diverse. 

GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI ASOCI-
AŢII S.P.R.L. în calitate de lichida-
tor judiciar al S.C. ADRIELS GRO-
UP S.R.L., societate în faliment, 

anunţă scoaterea la vânzare prin 
licitaţie publică şi/sau negociere 
directă a bunului imobil apar-
ţinând debitoarei, constând în 
casa în suprafaţa de 119,27 mp şi 
teren intravilan curţi-construcţii 
în suprafaţaăde 1.000 mp situat 
în loc. Melineşti, jud. Dolj, tarla-
ua 189, parcela 190, nr. cadastral 
provizoriu 467, înscris în CF 406 
a loc. Melineşti, şi teren extravi-
lan arabil în suprafaţă de 9.000 
mp situat în loc. Melineşti, jud. 
Dolj, tarlaua 56, parcela 63/64, 
nr. cadastral provizoriu 468, în-
scris în CF 399 a loc. Melineşti, 
cu preţul de pornire de 21.960 
Euro +TVA. Licitaţiile publice şi/
sau negocierea directă vor avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, str. Tudor Arghezi 
nr. 26, et. 2, ap. 24, sector 2, în 
zilele de 12.03.2020, 19.03.2020 şi 
26.03.2020, ora 14.00. Ofertanţii 
pot depune documentele prevă-
zute în condiţiile de participare 
din caietul de sarcini, până la ora 
13.00 în ziua anterioară zilelor 
de licitaţie. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la numerele 
de telefon: 0751.029.765 şi 
021.313.57.91.
GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI ASOCI-
AŢII S.P.R.L. în calitate de lichida-
tor judiciar al S.C. ADRIELS GRO-
UP S.R.L., societate în faliment, 
anunţă scoaterea la vânzare prin 
licitaţie publică şi/sau negociere 
directă a mijloacelor fixe repre-
zentând echipamente tehnolo-
gice (maşini, utilaje, aparate şi 
instalaţii de măsură, mijloace de 
transport) aparţinând debitoa-
rei, cu preţul total de pornire de 
617.058,08 lei +TVA. Licitaţiile pu-
blice şi/sau negocierea directă 
vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, str. 
Tudor Arghezi nr. 26, et. 2, ap. 24, 
sector 2, în zilele de 12.03.2020, 
19.03.2020 şi 26.03.2020, ora 
15.00. Ofertanţii pot depune docu-
mentele prevăzute în condiţiile de 
participare din caietul de sarcini, 
pâna la ora 13.00 în ziua anteri-
oară zilelor de licitaţie. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nu-
merele de telefon: 0751.029.765 
şi 021.313.57.91.

GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI ASO-
CIAŢII S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al S.C. ADRI-
ELS GROUP S.R.L., societate în 
faliment, anunţă scoaterea la vân-
zare prin licitaţie publică şi/sau 
negociere directă a bunului imobil 
aparţinând debitoarei, constând 
în teren extravilan arabil în su-
prafaţa de 2.815 mp situat în loc. 
Melineşti, jud. Dolj, tarlaua 56, 
parcela 686/1, 686/2, nr. cadas-
tral provizoriu 558, înscris în CF 
499 a loc. Melineşti, cu preţul de 
pornire de 4.620 Euro. Licitaţiile 
publice şi/sau negocierea directă 
vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucureşti, str. 
Tudor Arghezi nr. 26, et. 2, ap. 24, 
sector 2, în zilele de 12.03.2020, 
19.03.2020 şi 26.03.2020, ora 
16.00. Ofertanţii pot depune docu-
mentele prevăzute în condiţiile de 
participare din caietul de sarcini, 
până la ora 13.00 în ziua anteri-
oară zilelor de licitaţie. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la nu-
merele de telefon: 0751.029.765 
şi 021.313.57.91.
GEORGESCU, DĂNAILĂ ŞI ASOCI-
ATII S.P.R.L. în calitate de lichida-
tor judiciar al debitoarei TERRA 
AGRO INVEST S.R.L., societate in 
faliment, anunœă scoaterea la van-
zare prin licitaœie publică şi/sau 
negociere directă a 4 terenuri de 
tip extravilan arabil situate în loc. 
Căldăraru, jud. Argeş, constând 
în: Teren în suprafaœă de 6.244 mp 
având nr. cadastral 80089, tar-
la T20, parcela P382, cu preţul 
de pornire 1.348,80 Euro+TVA; 
Teren în suprafaœă de 7.000 mp, 
având nr. cadastral 80090, tar-
la T6, parcela P42, cu preţul de 
pornire 1.512 Euro+TVA; Teren 
în suprafaœă de 5.614 mp, având 
nr. cadastral 80087, tarla T10, 
parcela P79, cu preţul de porni-
re 1.212,60 Euro+TVA; Teren în 
suprafata de 4.380 mp, având nr. 
cadastral 80082, tarla T11, parcela 
P115, cu preţul de pornire 946,20 
Euro+TVA. Licitaţiile publice şi/
sau negocierea directă vor avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucureşti, str. Tudor Arghezi 
nr. 26, et. 2, ap. 24, sector 2, în 
zilele de 10.03.2020, 17.03.2020 şi 

24.03.2020, ora 16.00. Ofertanţii 
pot depune documentele prevă-
zute în condiţiile de participare 
din caietul de sarcini, până la ora 
13 în ziua anterioară zilelor de li-
citaţie. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numerele de telefon: 
0751.029.765 si 021.313.57.91. 
GEORGESCU, DĂNĂILĂ ŞI 
ASOCIAŒII S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei 
TERRA AGRO INVEST S.R.L., so-
cietate în faliment, anunţă scoa-
terea la vânzare prin licitaţie pu-
blică æi/sau negociere directă a 
bunurilor mobile constând în mo-
bilier şi aparatură birotică având 
preţul total de pornire de 10.782 
Lei+TVA. Licitaţiile publice şi/sau 
negocierea directă vor avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, str. Tudor Arghezi nr. 
26, et. 2, ap. 24, sector 2, în zi-
lele de 10.03.2020, 17.03.2020 şi 
24.03.2020, ora 14.00. Ofertanţii 
pot depune documentele prevă-
zute în condiţiile de participare 
din caietul de sarcini, până la ora 
13 în ziua anterioara zilelor de li-
citatie. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la numerele de telefon: 
0751.029.765 si 021.313.57.91.

SOMAŢIE: Având în vedere ac-
ţiunea civilă formulată de către 
petenţii Iser Marius şi Iser Maria 
Dana, ambii cu domiciliul în com. 
Jamu Mare, sat Clopodia, nr. 
234, jud. Timiş, având ca obiect 
uzucapiune, înregistrată pe ro-
lul Judecătoriei Deta sub dosar 
nr.1459/220/2019, prin care 
solicită constatarea dreptului 
de proprietate prin uzucapiu-
ne asupra imobilelor înscrise 
în: C.F.nr.405407 Jamu Mare 
(provenită din conversia pe 
hârtie a C.F.2041 Clopodia), cu 
nr. topografic 14/2, constând în 
teren în suprafaţă de 1.662 mp, 
imobil situat în com. Jamu Mare, 
sat Clopodia, jud. Timiş, aflat în 
proprietatea tabulară a numitei 
Dalea Veronica, decedată la data 
de 27.06.1993, cu ultim domiciliu în 
com. Jamu Mare, sat Clopodia, nr. 
218, jud. Timiş şi C.F. nr. 405405 

Jamu Mare (provenită din conver-
sia pe hârtie a C.F.2125 Clopodia), 
cu nr. topografic 15/2,constând 
în teren în suprafaţă de 135 mp 
din suprafaţa totală de 935 mp, 
imobil situat în com. Jamu Mare, 
sat Clopodia, jud.Timiş, aflat în 
proprietatea tabulară a numitei 
Dalea Veronica, decedată la data 
de 27.06.1993, cu ultim domiciliu în 
com. Jamu Mare, sat Clopodia, nr. 
218, jud. Timiş. SOMĂM pe toţi cei 
interesaţi să formuleze OPOZIŢIE 
la prezenta acţiune, în termen de 
1 lună de la data publicării acestui 
anunţ, care se vor comunica în 
scris, la această instanţă, urmând 
a se menţiona numărul de dosar 
indicat mai sus. În cazul în care nu 
se va formula opoziţie în termen 
de 1 (unu) lună de la data ultimei 
publicaţii, instanţa va soluţiona 
cererea.

COLEGII de la Aquaproiect SA Bu-
cureşti transmit sincere condole-
anţe familiei pentru trecerea în 
nefiinţă a eminentului Dr. Inginer 
VICTOR DUMITRESCU.

ANGAJĂM AGENŢI PAZĂ ÎN 
BUCUREŞTI. Salariu 2.000 
Lei plus tichete de masă. 
Tel. 0743.239.363 sau 
0758.112.861.

ANGAJĂM ŞOFERI UK ŞI DE. 
ÎNCEPERE IMEDIATĂ. Tel: 
004.031.226.55.35.
PAZNICI BALTĂ PEŞTE LA 18 KM 
BUCUREŞTI. ASIGUR TRANSPORT 
DIN COLENTINA CU AUTOTURISM. 
OFERIM CAZARE. 0762.311.312.
FIRMĂ de pază, angajează AGENT 
SECURITATE în sector 2. Telefon: 
0757.077.578. 

DOAMNĂ ofer MASAJ de RELA-
XARE, Unirii. 0768.037.948.
DEPANEZ frigidere şi congela-
toare inclusiv sâmbăta şi dumi-
nica. Experienţă, promptitudine. 
021.425.87.56; 0744.517.905.

TREBOR MANAGEMENT SRL, din Bu-
cureşti, str. Gr. Ionescu, 69, bl. T25, 
ap. 1, J40/12548/2016, RO33106688, 
informează că s-a depus solicita-
rea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea de Comerţ 
cu ridicata al deşeurilor şi resturi-
lor, desfăşurată în Bucureşti, Şos. 
Electronicii, 44b-44c, sec. 2. Infor-
maţii se pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Bucureşti, 
sector 6, Al. Lacul Morii, nr. 1, de luni 
până vineri, 09.00-12.00. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune la se-
diul APM Bucureşti, în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.
RAPAJE SRL, din Rm. Vâlcea, Str. 
Radu de la Afumaţi, 28, cam. 1, 
J28/515/2011, RO29180643, infor-
mează că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea de Spă-
lătorie Auto, desfăşurată în Bucu-
reşti, Şos. Electronicii, 44b-44c, 
sec. 2. Informaţii se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Bucureşti, sector 6, Al. 
Lacul Morii, nr. 1, de luni până vineri, 
09.00-12.00. Propuneri sau contes-
taţii se pot depune la sediul APM 
Bucureşti, în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

PLĂTESC imediat tablouri, icoane, 
statuete, argintărie, porţelanuri, 
mobilier, ceasuri, bijuterii vechi. 
0722.405.201.
TABLOURI, ceasuri, icoane, 
statuete, argintării, bijuterii, 
monezi, decoraţii militare. Plata 
pe loc. Deplasare la domiciliu. 
021.335.71.82, 0766.616.434.

AUTOTURISME program rabla 
Bucureşti, Ilfov, 1.000-1.200 lei. 
0744.632.301.

CLARVĂZĂTOAREA Geanina 
împreunează iubit cu iubită şi re-
zolvă orice problemă telefonic. 
0764.489.474/ 0759.371.188.

ANUNȚURI
*Ziarul Libertatea nu-şi asumă responsabilitatea pentru anunœurile publicate


