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procurile urmînd a fi depuse în original 
cu 48 de ore înainte de adunare. 
Documentele referitoare la Ordinea 
de zi se pot consulta, de către cei 
interesaţi, la sediul societăţii, Biroul 
Acţionariat, începând cu data de 
30.04.2019, între orele 12.00 - 16.00, 
cu excepţia materialelor prevăzute 
la art. 1172(1) din Legea nr. 31/1990 
republicată şi modificată. Preşedinte 
Consiliu de Administraţie, MARIN 
LUCIA-FLORENTINA.

CONVOCATOR DIRECTORATUL 
Societatii de Producere a Energiei 
Electrice in Hidrocentrale 
HIDROELECTRICA S.A. (denumita in 
continuare „SPEEH Hidroelectrica SA") 
, avand sediul in Bucuresti, B-dul. Ion 
Mihalache, nr. 15-17, etaj 10 - 15, sector 
1, inmatriculata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI 
RO13267213, format din dl Bogdan-
Nicolae BADEA - Presedinte Directorat, 
desemnat prin Hotararea Consiliului 
de Supraveghere nr. 113/18.12.2018, 
dl Marian BRATU - Membru Directorat 
desemnat prin Hotararea Consiliului de 
Supraveghere nr. 114/18.12.2018, dl 
Bogdan SOSOACA - Membru Directorat, 
desemnat prin Hotararea Consiliului 
de Supraveghere nr. 115/18.12.2018, 
dl Razvan Ionut PATALIU - Membru 
Directorat, desemnat prin Hotararea 
Consiliului de Supraveghere nr. 
116/18.12.2018 si dna Florentina 
SUSNEA - Membru Directorat, 
desemnata prin Hotararea Consiliului 
de Supraveghere nr. 117/18.12.2018, 
In temeiul art. 14, alin. 1 si art. 15 
din Actul constitutiv actualizat al 
societatii (denumit in continuare 
„Actul constitutiv"), cu raportare la 
art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind 
societatile, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare (denumita in 
continuare „Legea nr. 31/1990 privind 
societatile"), convoaca Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor in 
data de 29.05.2019, ora 14:00, la 

1000, la punctul de lucru al societăţii din 
Oraş Chitila, loc. Rudeni, Str. Macului 
nr. 21-25, Jud. Ilfov, pe toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă 15.06.2019. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare 
este următoarea: 1.Aprobarea 
Raportului administratorilor pe anul 
2018. 2.Aprobarea Deciziei CA de 
numire a auditorului EXCELCONT 
SRL si remuneratia aferenta acestuia 
pentru auditarea situatiei fiscale 
aferente anului 2018. 3. Aprobarea 
Raportului auditorului financiar pe 
anul 2019. 4.Aprobarea Bilanţului 
contabil şi a Contului de profit şi 
pierdere pe anul 2018. Repartizarea 
profitului. 5.Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorilor pentru 
anul financiar 2018. 6.Aprobarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2019. 7.Aprobarea si ratificarea 
prelungirii acordarii unor împrumuturi 
de catre SC Laromet SA societatilor 
din Grup si împuternicirea Consiliului 
de Administratie al SC Laromet SA sa 
efectueze toate procedurile necesare 
in acest sens. 8.Aprobarea datei de 
02.05.2019 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor. 9.Mandatarea dlui 
Vasile Anghelescu si a dnei Beatrice 
Manolache ca persoane împuternicite 
la înregistrarea hotărârilor adoptate. 
Conform art. 112 din Legea nr. 
31/1990 republicată şi modificată şi a 
prevederilor Actului Constitutiv, în cazul 
în care în sală nu sunt prezente 1/2 
din numărul acţiunilor, se reconvoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor în data de 28.05.2019, în 
acelaşi loc la ora 1000. Acţionarii pot 
participa la şedinţă pe baza actului 
de identitate sau prin reprezentanţi, 
cu respectarea prevederilor legii, 
respectiv în baza unor împuterniciri 
acordate pentru această adunare 
generală sau prin reprezentanţi legali, 
care la rândul lor pot da împuterniciri, 

6.Diverse. In caz de neîntrunire a 
cvorumului, adunarea generală se 
convoacă in ziua de 28.05.2019, 
în acelaşi loc şi la aceeaşi ora. 
Administrator unic Ardelean Gheorghe.

CONVOCARE: C.A. al S.C.FRIGOCOM 
S.A. convoacă A.G.A. ordinara a 
societăţii, în data de 23.05.2019, 
ora 10:00, la adresa din Romania, 
Bucuresti, str. Sos Odaii nr. 73-77, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înscrişi 
în Registrul Acţionarilor la data de 
30.04.2019, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Analizarea şi aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2018, a contului 
de profit şi pierderi; 2.Analizarea 
raportului Consiliului de Administraţie 
şi descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administraţie pe anul 
2018, a raportului auditorului financiar 
al societatii asupra bilanţului contabil 
pe anul 2018 si a contului de profit 
şi pierderi; 3.Diverse. Acţionarii pot 
participa la A.G.A. ordinara, personal 
sau prin mandatar cu procură. Un 
exemplar al procurii se depune la 
sediul societăţii sau la locul de tinere 
a sedintei până la data de 20.05.2019 
ora 10.00. În cazul neîndeplinirii 
prevederilor legale şi statutare la prima 
convocare, AGA se reprogramează 
pentru data de 28.05.2019, în 
acelaşi loc, la aceleasi ore. Informaţii 
suplimentare la tel. +40213198802. 
Consiliul de Administraţie Presedinte 
-IOSIF GEORGE.

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE 
ORDINARE A ACŢIONARILOR SC 
LAROMET SA Consiliul de Administraţie 
al SC LAROMET SA, înregistrată la 
ORCB sub nr. J40/558/1991, CUI 
1558340, cu sediul social in Bucuresti, 
B-dul Bucurestii Noi, nr.166, sector 
1, având în vedere: - prevederile art. 
18 alin. 1, art. 23, art. 24 din Actul 
constitutiv al societăţii, precum şi 
- prevederile Legii nr. 31/1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare, 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor în ziua de 27.05.2019 ora 

cauza civilă ce formează obiectul 
dosarului nr. 6609/202/2018, 
cu termen de judecată la data de 
2.05.2019, C 3.

Se citeaza paratul TUREA ADRIAN 
PETRISOR, sat Stignita, jud. Mehedinti 
in data de 22.05.2019 ora 9:00 la 
Judecatoria Vanju Mare in dosarul 
nr. 356/332/2019 avand ca obiect 
obligatia de a face in proces cu 
reclamantul Mihai Marian.

Se citeaza pe data de 27.06.2019 
la ora 10 la Judecatoria Marghita, 
Kupa Ferenc -Andras in dosar nr. 
3392/255/2018, avand ca obiect 
declararea judecatoreasca a mortii, 
reclamanta Bihari Annamaria.

Servicii Reorganizare și Lichidare 
I.P.U.R.L., administrator judiciar 
al debitoarei S.C. TERRA METAL 
RECYCLING S.R.L. - în insolvența, cu 
sediul social în în Sat Colibași, Comuna 
Colibași, Nr. Cadastral 1044, Biroul 
nr. C3, Judet Giurgiu CIF 31021135 
Nr. de ordine în Registrul Comerțului 
J52/806/2012, anunță că prin Sentința 
comercială nr.147/03.04.2019, 
pronunțată de Tribunalul Giurgiu, în 
dosarul 1934/122/2018 s-a dispus 
deschiderea procedurii de insolvența 
împotriva debitorului S.C. TERRA 
METAL RECYCLING S.R.L. Prin aceeasi 
sentință au fost fixate următoarele 
termene: Termenul limita pentru 
declararea creanțelor: 20.05.2019. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății 
taxei judiciare de timbru în sumă 
de 200 lei. Termenul de verificare a 
creanțelor, și de îmtocmire a tabelului 
preliminar de creanțe: 20.06.2019. 
Eventualele contestații la tabelul 
preliminar trebuie depuse la tribunal 
în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență 
a tabelului preliminar. Termenul de 
definitivare a tabelului creanțelor: 
30.07.2019. Prima ședintă a Adunarii 
generale a creditorilor va avea loc 
în data de 27.06.2019, ora 12,00, 
la sediul administratorului judiciar 
Servicii Reorganizare și Lichidare 
I.P.U.R.L. din București, Str.Sfânta 
Vineri nr.23, bl.105B, sc.2, et.3, ap.41, 
sector 3. Termenul pentru continuarea 
procedurii este 01.10.2019. 

ADuNARI GENERALE

Administratorul SC SILVA FOREST 
SA, CUI 16529807, Nr. O.R.C. 
J33/661/2004, din Vicovu de Jos, 
nr.108A, în temeiul Legii nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinara a Acţionarilor, 
în ziua de 27.05.2019, ora 11.00, la 
adresa punctului de lucru din Radauti 
str. Salcâmilor f.n. pentru toţi acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă 12.05.2019. Ordinea de 
zi a Adunării Generale Extraordinare 
va fi: 1.Aprobarea schimbarii 
sediului social al societatii. In caz de 
neîntrunire a cvorumului, adunarea 
generală se convoacă in ziua de 
28.05.2019, în acelaşi loc şi la aceeaşi 
ora. Administrator unic, Ardelean 
Gheorghe.

Administratorul SC SILVA FOREST 
SA, CUI 16529807, Nr. O.R.C. 
J33/661/2004, din Vicovu de Jos, 
nr.108A, în temeiul Legii nr. 31/1990, 
republicată, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, în 
ziua de 27.05.2019, ora 10.00, la 
adresa punctului de lucru din Radauti 
str. Salcâmilor f.n. pentru toţi acţionarii 
înscrişi în registrul acţionarilor la data 
de referinţă 12.05.2019. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare 
va fi: 1.Aprobarea Raportului de 
gestiune al Administratorului unic si 
descarcarea de gestiune a acestuia 
pentru anul 2018. 2.Aprobarea 
Raportului Comisiei de cenzori pentru 
anul 2018. 3.Aprobarea Bilanţului 
contabil, a contului de profit şi pierderi 
si repartizarii rezultatelor financiare 
la 31.12.2018. 4.Aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru 2019. 
5.Aprobarea continuării programului 
de casări şi de valorificare a activelor 
neproductive, neperformante. 

sediul în Cluj Napoca, str. Muncitorilor 
nr. 8, et. 2, ap. 21, jud. Cluj. Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de 
creanţă este 03.06.2019; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor: 
14.06.2019; Termen contestaţii la 
Tabelul preliminar este de 7 zile 
de la publicarea în BPI a Tabelului 
preliminar; Termenul limită pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii 
şi pentru definitivarea Tabelului de 
creanţe: 11.09.2019. Se notifică 
faptul că prima adunare a creditorilor 
va avea loc la sediul profesional al 
lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, 
str. Nicolae Titulescu nr. 22, ap. 11, jud. 
Cluj în data de 20.06.2019.

Forinsolv SPRL, lichidator judiciar, 
notifica deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014, impotriva 
debitoarei SC AYNIA CAFE SRL in 
dosarul nr. 3020/ 90/ 2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Valcea, conform 
Sentintei nr. 612 din 17.04.2019. 
Creditorii care detin creante nascute 
in perioada de observatie, fata de 
dispozitiile art 147 alin 2 din Lg 
85/2014 trebuie sa procedeze la 
inscrierea la masa credala prin 
depunerea cererii de admitere a 
creantei insotite de documente 
justificative in termen de 10 zile de 
la primirea notificarii. Debitorului i se 
pune in vedere ca în termen de 10 zile 
de la inceperea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute 
la art. 67 alin. (1) din Legea privind 
procedura insolvenţei 85/2014.

Intimata VOICU VERGINIA, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Bucuresti, 
Aleea Magura Vulturului nr. 7, bl. 
434, sc. A, et. 10, ap. 42, sector 2, 
este citata la Judecatoria Sector 2 
Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, 
Bdul. Unirii nr. 37, sector 3, in dosarul 
nr. 16680/300/2018 avand ca obiect 
„contestatie la executare si intoarcere 
executare", pentru termenul de 
judecata din data de 22.05.2019, 
complet 9- f funciar, ora 8.30, in proces 
cu contestatorul CREDIT PENTRU 
FIECARE IFN S.A. si BEJ Mihai Cristian, 
in calitate de intimat. 

Intimatul VOICU DUMITRU, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Bucuresti, 
Aleea Magura Vulturului nr. 7, bl. 
434, sc. A, et. 10, ap. 42, sector 2, 
este citat la Judecatoria Sector 2 
Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, 
Bdul. Unirii nr. 37, sector 3, in dosarul 
nr. 16680/300/2018 avand ca obiect 
„contestatie la executare si intoarcere 
executare", pentru termenul de 
judecata din data de 22.05.2019, 
complet 9- f funciar, ora 8.30, in proces 
cu contestatorul CREDIT PENTRU 
FIECARE IFN S.A. si BEJ Mihai Cristian, 
in calitate de intimat. 

Numitul Duțu Marian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Str. Celulozei, nr. 
7, Brăila, este chemat la Judecătoria 
Brăila în data de 09.05.2019- dosar nr. 
890/196/2018, în proces cu Duțu Zeta. 
Obiect dosar: acțiune în constatare.

Numitul Stroiescu Anton Adrian, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Mun. 
București, Șos. Mihai Bravu, nr. 311, 
Bl. SB1, sc. 2, Ap. 53, sect. 3, este 
citat la Judecătoria Ploiești în data 
de 20.05.2019, ora 8.30, complet 
civ.21, în calitate de pârât în dosarul 
2681/281/2018, în contradictoriu cu 
reclamanta Manaila Maria.

Se citeaza Mihaila Sanda Cristina 
din comuna Falciu, jud Vaslui, la 
judecatoria Barlad pentru 25.06.2019, 
dosar 7227/189/2018, divort cu 
Mihaila Marian. 

Reclamanta Societatea Cosepa 
Security SRL-prin lichidator judiciar 
Intercom Management SPRL cheamă 
în judecată pe pârâta Societatea Jad 
Involth SRL, cu ultimul sediu cunoscut 
în Călăraşi, str. Bărăganului, nr. 18, bl. 
L 48, sc.2, ap.24, jud. Călăraşi pentru 
pretenţii, la Judecătoria Călăraşi, în 

SOCIETATEA SOSA & SOSA S.R.L. avand 
sediul social in Str. Cpt. Constantin 
Merisescu nr. 38, sector 2 Bucuresti, 
inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. 14615081, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea Autorizatiei de Mediu 
pentru activitatile de ALIMENTATIE 
PUBLICA, incadrate la codurile 
CAEN 5610 - "Restaurante", 1071 
- "Fabricarea painii; fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete 
de patiserie", 1072 - "Fabricarea 
biscuitilor si piscoturilor; fabricarea 
prajiturilor si a produselor conservate 
de patiserie" si 5630 - "Baruri si alte 
activitati de servire a bauturilor", 
desfasurate in STR. ION BREZOIANU 
NR. 4, PARTER SI DEMISOL (INCL. 
LATURA BREZOIANU), SECTOR 5 
BUCURESTI. Informatii se pot solicita 
la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA 
MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii - in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 900-1200, de Luni pana 
Vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul A.P.M. Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt. 

Subscrisa C.I.I. Paler Groșan 
Georgeta Daciana anunță intrarea 
în procedura generală a falimentului 
a debitorului LIFE STYLE COMPANY 
SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Caralele f.n. ferma Palacsay, Ferma 
2, jud. Cluj, J12/3949/2007, CUI 
22385536, prin Hotărârea nr. 685/ 
2019, a Tribunalului Specializat Cluj, 
dosar nr. 355/1285/2018. Termene 
limită: de depunere de către creditori 
a cererii de admitere a creanțelor în 
tabelul suplimentar-15 mai 2019; de 
verificare a creanțelor, de întocmire, 
afișare și comunicare a tabelului 
preliminar de creanțe-5 iunie 2019; 
de contestație împotriva tabelului 
suplimentar al creanțelor va fi de 
7 zile de la data publicării în BPI a 
tabelului suplimentar; de soluționare a 
eventualelor contestații și de întocmire 
a tabelului definitiv consolidat-21 iunie 
2019. 

TELEGRAF ADVERTISING S.R.L. ÎN 
FALIMENT, J13/4481/1994, CUI 
6742971, comunică deschiderea 
procedurii falimentului conform legii 
85/2014, dosar 1290/118/2017 
Tribunalul Constanţa şi stabilirea 
următoarelor termene limită: 17 
mai 2019 înregistrare creanţe 
născute în cursul procedurii, 18 iunie 
2019 depunere tabel suplimentar, 
termenul limită pentru depunerea 
contestațiilor la creanțele născute 
în cursul procedurii este de 7 zile 
de la publicarea în BPI a tabelului 
suplimentar, 18 iulie 2019 depunere 
tabel definitiv consolidat, 21 mai 2019 
termen de judecată. 

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ 
ŞI URBANISM "ION MINCU", str. 
Academiei, nr. 18-20, sector 1, 
București, organizează licitație publică 
în vederea închirierii următorului 
spațiu: În data de 15.05.2019, ora 
11:00. Spațiul în suprafață de 305 
mp, situat la subsolul Universității de 
Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu", 
din str. Academiei, nr. 18-20, sector 
1, București - Organizare, amenajare 
bufet și punct de preparare hrană 
caldă/ rece. Caietul de sarcini se poate 
ridica de la Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism "Ion Mincu", din str. 
Academiei, nr. 18-20, București, Biroul 
Achiziții Publice, telefon 021.307.71.21, 
în urma unei solicitări scrise. Ofertele 
în vederea închirierii spațiului se vor 
depune până în data de 14.05.2019, 
ora 11:00, la Registratura U.A.U.I.M. 

CITATII

CII Lupu Mihaela, lichidator judiciar 
provizoriu desemnat în ds. nr. 127/ 
1285/ 2019, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
prevăzută de Legea 85/ 2014, prin 
sentinţa civilă nr. 723 din 17.04.2019, 
pentru debitoarea SC Indco Prod SRL, 
CUI 35129203, J12/ 3154/ 2015, cu 

ANUNȚ

 În conformitate cu dispozițiile art. 62 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul Hotărârii nr. 430 / 23 martie 2019 a Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor 
din România, 
 se convoacă 

CONGRESUL AVOCAȚILOR

în ziua de 6 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la ”Sala Dalles” - Universitatea 
Populară Ioan I. Dalles, Bulevardul N. Bălcescu nr. 18, sector 1, municipiul 
București și în ziua de 7 iunie 2019 cu începere de la orele 9,00 la sala RONDA 
situată la etajul 1 a Hotelului Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 4, 
sector 1, municipiul București, 

cu următoarea 

ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului Uniunii 

Naționale a Barourilor din România (în continuare, U.N.B.R.);
2. Prezentarea pentru dezbatere și aprobare a raportului anual al Consiliului de 

Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.);
3. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget 

al U.N.B.R. pentru anul 2019;
4. Prezentarea spre aprobare a execuției bugetare pe anul 2018 și a proiectului de buget 

al C.A.A. pentru anul 2019;
5. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R.;
6. Prezentarea spre aprobare a raportului anual al Comisiei de Cenzori a C.A.A.;
7. Prezentarea raportului anual al Comisiei Centrale de Disciplină;
8. Analiza rapoartelor și a proiectelor de buget prezentate în vederea aprobării acestora;
9. Alegerea membrilor Consiliului U.N.B.R. (alții decât decanii Barourilor);
10. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Cenzori a U.N.B.R.;
11. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a C.A.A.;
12. Alegerea membrilor Comisiei Centrale de Disciplină a U.N.B.R.;
13. Aprobarea modificărilor aduse Statutului profesiei de avocat de către Consiliul 

U.N.B.R., pe baza mandatului acordat de Congresul avocaților 2018;
14. Propuneri făcute autorităților cu drept de inițiativă legislativă privind profesia de 

avocat.
15. Adoptarea de hotărâri și rezoluții.
16. Diverse.

P R E Ș E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe Florea


