
Oferte serviciu tehnic

Angajam: rigipsari, necalificati, zugravi. Salariu 
atractiv. Telefon 021.313.43.79.

SC KRANZ EUROCENTER SRL angajeaza 
MACARAGIU, pentru macara-turn, cu atestat 
si experienta. Santierul se afla in BUCURESTI. 
Oferim cazare si salarii atractive! Relatii la telefon 
0752.107.853 sau 0747.492.311

Oferte serviciu diverse

Angajăm pe termen nelimitat familie serioasă 
(soț și soție), maxim 45 ani, pentru ajutor 
întreținere vilă la Snagov, Ilfov. Oferim salariu 
corespunzător și locuință (garsonieră, confort 1). 
Tel. 0722.218.094.

Mirinvest Microstroy SRL angajează betonist 
transmiteți CV la 0336108389 doar persoanele 
selectate vor fi contactate.

SC Mckinsey Facility SRL angajeaza:femeie de 
serviciu-Bucuresti. Limba engleza. 0729.787.587.

SC Professional Construct Industry SRL ofera 
spre ocupare urmatoarele posturi: -muncitori 
necalificati la intretinere de drumuri, poduri, 
sosele, baraje; muncitori necalificati la demolarea 
cladirilor, captuseli gresie/faianta, -excavatoristi 
pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate; 
-asfaltatori; -masinisti pentru masini terasamente; 
-masinisti la masini fixe; -femei serviciu si personal 
curatenie; Cv-urile se pot depune la sediul firmei 
din Walter Maracineanu 75A, Drobeta Turnu 
Severin, Jud.Mehedinti sau la adresa de email: 
professionalconstructindustry@gmail.com 

SOCIETATEA PROMAR TEXTIL INDUSTRIES SRL 
din Braşov, CUI 38547723, angajează: tehnician 
tehnolog mecanic- cod COR 311522- 1 post. Relații 
la telefon 0726.366.414.

Licitatii

ANUNT VANZARE. Subscrisa, BDO BUSINESS 
RESTRUCTURING SPRL, cu sediul in Bucuresti, 
Victory Business Center, Str.Invingatorilor nr.24, 
Etaj 3, Sector 3, Numar de inscriere in Registrul 
Formelor de Organizare RFO II 0239/2006, 
desemnata in calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei UNICOM S.A. Galati, conform Sentintei 
Civile nr.95 din data de 31.01.2014, pronuntate 
in Dosarul nr.10852/121/2011*, de Tribunalul 
Galati -Sectia a II-a Civila, organizeaza, in datele 
de 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 
25.06.2020, ora 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str.Invingatorilor nr.24, 
Victory Business Center, Et.4, Sector 3, licitatiile 
publice cu strigare, in vederea valorificarii bunului 
mobil -CILINDRU VIBRO-COMPACTOR STONEWP 
3100. Pretul de pornire al sedintelor de licitatie 
este de 13.651 LEI, exclusiv TVA. Ofertantii care 
doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna 

la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte 
de organizarea sedintelor de licitatie, pana la 
ora 17:00, documentele specificate in cuprinsul 
Caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat 
de la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING 
S.P.R.L., contravaloarea acestuia fiind de 200 
Lei+TVA. Achizitionarea Caietului de sarcini se 
va realiza prin transfer bancar in contul unic de 
insolventa al societatii UNICOM S.A., pe baza 
facturii comunicate de lichidatorul judiciar. Pentru 
informatii suplimentare va rugam sa ne contactati 
la numarul 021.319.94.76 sau e-mail: business.
restructuring@bdo.ro.

Administrația Piețelor Sector 1 cu sediul 
în Bucuresti, Str.Luncani nr.5 Sector 1 
telefon 0722.820.102, e-mail office@
administratiapietelorsector1.ro, CIF 3592934, 
contact Biroul Comercial Resurse Umane 
Secretariat,telefon 0722.820.102, 0723.027.766, 
0744.319.039. 2. Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică în special 
descrierea si identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spații comerciale situate în piețele: 
-spațiul comercial 4 (boxa) Piața Matache 1-7,92 
mp;-spațiul comercial 6 Piața Matache 1-76,74 
mp;-spațiul comercial 8 Piața Matache 1- 64,91 
mp +59,24 mp depozit;-spațiul comercial 10 
Piața Matache 1- 4,08 mp;-spațiul comercial 12 
Piața Matache 1 -20,30 mp;-spațiul comercial 15 
Piața Matache 1 -15,99 mp;-spațiul comercial 30 
Piața Matache Bazar -18,35 mp;-spațiul comercial 
31 Piața Matache Bazar -18,18 mp;-spațiul 
comercial 32 Piața Matache Bazar -18,35 mp;-
spațiul comercial 38 Piața Matache Bazar -9,37 
mp;-spațiul comercial 58 Piața Matache Bazar 
-43 mp;-spațiul comercial 60 Piața Matache Bara 
de Nord -26,14 mp;-spațiul comercial 61 Piața 
Matache Bara de Nord -26 mp;-spațiul comercial 
62 Piața Matache Bara de Nord -44,13 mp;-spațiul 
comercial S3 Piața Mureș -71,65 mp;-standul S 
8 Piața Mureș -28,38 mp;-spațiul comercial S1 
Piața 1 Mai - 30,93 mp;-spațiul comercial S2 
Piața 1 Mai -6,25 mp;-spațiul comercial S3 Piața 
1 Mai -6,25 mp;-spațiul comercial S4 Piața 1 Mai 
-6,25 mp;-spațiul comercial S5 Piața 1 Mai -6,25 
mp;-spațiul comercial S8 Piața 1 Mai -18,69 mp;-
spațiul comercial S9 Piața 1 Mai -8,88 mp;-spațiul 
comercial S10 Piața 1 Mai -29,15 mp;-spațiul 
comercial S11 Piața 1 Mai -20,51 mp;Închirierea 
se face conform art.333-art.347 din O.G. 
nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local 
Sector 1 nr.73/06.03.2020. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire:-la cerere, 
de la sediul instituției din Str.Luncani nr.5 Sector 1. 
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției, de la care 
se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Documentelede atribuire se poate 
obține de la Biroul Comercial Resurse Umane 

Secretariat.din cadrul Administrației Piețelor 
Sector 1, Str.Luncani nr.5 Sector 1. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar este de 200 lei / exemplar, și se pot 
achita la casieria Administrației Piețelor Sector 1. 
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 
17.06.2020, ora 13.⁰⁰. 4 Informații privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
23.06.2020, ora 13.⁰⁰. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Administrația Piețelor Sector 
1 -Str.Luncani nr.5 Sector 1. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:-
într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat. 
5. Data și locul la care se va desfășură sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 25.06.2020, 
ora 11.⁰⁰, la sediul Administrației Piețelor Sector 
1 -Str.Luncani nr.5 Sector 1.6. Denumirea,adresa, 
numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul București, Bl.Unirii nr.37, sector 3, 
București, telefon:021.408.36.00, e-mail:trb-
grefiersefs2caf@just.ro 7. Data transmiterii 
anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in 
vederea publicarii 28.05.2020. 

CII Pop Vasile, tel. 0722342090, 0729130510, 
fax: 0264437165, e-mail: office@insolventacluj.ro, 
lichidatorul judiciar al debitoarei Ben & Ben SA - în 
faliment în dosar nr. 1735/ 1285/ 2007 - Tribunalul 
Specializat Cluj, număr de ordine în registrul 
comerţului J12/ 734/ 1997, cod de identificare 
fiscală RO9488240, sediul social: Piaţa 1 Mai nr. 
1 - 2, Cluj - Napoca, judeţ Cluj, vinde prin licitaţie 
publică următoarele bunuri din averea debitoarei: 
Terenuri: Nr / Denumire / Metoda de vânzare 
Individual sau In bloc / Suprafața, mp / Valoarea 
de piață fără TVA-Preț pornire licitație, lei / 1 / 
Teren Jucu de Sus, com. Jucu / individual / 4300 
/ 6,824; 2 / Teren Jucu de Mijloc, com. Jucu / 
individual / 2900 / 5,186; 3 / Teren Jucu de Mijloc, 
com. Jucu / individual / 2900 / 5,186; 4 / Teren 
str. Marin Preda - Becas, Cluj - Napoca / individual 
/ 1703 / 141,360; 5 / Teren cântar CUG, B-dul 
Muncii nr. 18, Cluj - Napoca / individual / 1000 
/ 320,909. Construcții: Nr. / Denumire / Metoda 
vânzare / Suprafața construită, mp / Suprafață 
teren aferent, mp / Valoarea de piață fără TVA - Preț 
pornire licitație, lei: 1 / Apartament cu o cameră, 
Geoagiu Băi / individual / 30.5 / 47,010; 2 / Ferma 
21 Avicola Popești, formată din Hala 1 de 1,109 mp 
și Hala 4 de 1,113 mp / în bloc / 4,133 / 946,698; 
3 / Ferma 19 Avicola Popești, str. Spicului FN, 
formată din Hala 1 de 1,049 mp, Hala 4 de 1,050 
mp, Hala 5 de 1,047 mp, Hala 6de 1,050 mp, 
Clădire administrativă de 201 mp, Post trafo de 149 
mp, Rezervor + casa pompe de 135 mp / în bloc / 
28,410 / 4,327,541. Echipamente tehnologice: 
Nr. / Denumire / An fabricație / Valoarea de piață 
fără TVA - Preț de pornire licitație, lei: 1 / Statie fixă 
concasare și sortare Chiodini / 1994 / 68,782; 
2 / Statie fixă mixturi asfaltice - bituminoase 
Bernardi / 1996 / 279,365. Părți sociale deținute 
de debitor: Nr. crt. / Denumire Societate / Număr 

de înregistrare în Registrul Comerţului / CUI / Cota 
de participare / Părţi sociale / Acţiuni / Valoarea 
stabilită prin evaluare - lei - / Observaţii: 1 / BB 
Imobiliare SRL / J12/439/2004 / 16917230 / 
99.00 % / 198/99,000 / în faliment; 2 / Fotbal Cluj 
Universitatea SA / J40/8643/2014 / 16641400/ 
0.17% / 89800 / 8,976 / în faliment; 3 / Panpetrol 
Com SRL / J12/301/1996 / 8155370 / 5.47 
% / 1447 / 14,468 / in faliment; 4 / Ben & Ben 
Company SRL / J12/2794/1994 / 6623393 / 9 
% / 297 / 10,056 / în funcțiune. Preţul de pornire 
al licitaţiei nu include TVA. Pasul de licitaţie este 
de 0,5 % din preţul de pornire. TVA urmează a fi 
calculată în funcție de prevederile Codului Fiscal 
aplicabile la momentul vânzării. Cumpărătorii 
interesaţi vor achiziţiona caietul de sarcini al 
bunului supus vânzării de la biroul lichidatorului 
pentru preţul de 500 lei plus TVA. Lichidatorul 
va furniza toate informaţiile solicitate de către 
potenţialii cumpărători şi va asigura vizionarea 
bunurilor care se vând numai după achizitionarea 
caietului de sarcini. Licitațiile se vor organiza 
saptămânal, în ziua de joi orele 11,00 la biroul 
lichidatorului din Cluj - Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 
1 - 2, etaj 3, cam.5. Cumpărătorii interesaţi vor 
achita în contul unic de lichidare al debitorului 
BEN & BEN SA, cod IBAN RO39 BTRL 0130 1202 
9232 82XX deschis la Banca Transilvania SA o 
garanţie de participare în cuantum de 15 % din 
preţul de pornire al licitaţiei pentru bunul pe care 
doresc să îl achiziţioneze conform informaţiilor 
din caietul de sarcini. Garanţia de participare 
va fi virată astfel încât să fie consemnată în 
contul debitorului cu minim două zile înainte 
de data licitaţiei. Garanţia se restituie în caz de 
neadjudecare sau se constituie ca avans plată 
preţ, în caz de adjudecare. Plata integrală a 
preţului se va face în termen de 30 de zile de la 
data vânzării, sub sancţiunea anulării vânzării 
bunului şi nerestituirea garanţiei. Lichidatorul 
va asigura întocmirea tuturor documentelor 
de vânzare ( proces-verbal de licitaţie, proces-
verbal de adjudecare, antecontract/ contract de 
vânzare - cumpărare, proces-verbal de predare 
/ primire, factură fiscală) inclusiv perfectarea 
actelor la notarul public dacă legea o impune. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul 
lichidatorului www.insolventacluj.ro .

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în Tg-Jiu, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. Gorj, în calitate 
de lichidator judiciar, organizează licitații pentru 
vânzarea bunurilor aparținând debitorilor aflați în 
procedura insolvenței, respectiv: SC PA COM PREST 
SRL - dosarul nr. 1553/95/2018 - Tribunalului 
Gorj,: Licitație publică cu strigare începând cu data 
06.07.2020 ora 12 si in continuare in fiecare zi 
de luni ora 12, la prețul diminuat cu 40 % fața de 
prețul de evaluare, pentru - Spațiu comercial situat 
în Târgu Jiu, str. Mihail Sadoveanu, nr. 40A, jud. 
Gorj, zona Piața 9 Mai (Piața Mică), nr. cadastral 
56231 - C1-U2, cu suprafața utilă de 35 mp și 
cota teren de 64 mp. Prețul de pornire 76440 lei 
exclusiv TVA. SC ROMINEX MINING ENGINEERING 

SA Dosar nr 3132/95/2016 - Tribunalul Gorj 
Licitație publica cu strigare începând cu data de 
09.07.2020, ora 12 si in fiecare zi de joi, ora 12, 
la cel mai bun preț oferit, in două etape, respectiv: 
- etapa 1: adjudecare provizorie, cu blocarea 
garanției de participare depusă de ofertant și 
etapa 2 organizarea unei licitații de tip competitiv, 
pornind de la prețul de adjudecare provizorie, la 
care se va face adjudecarea definitivă a bunului 
debitoarei - Teren intravilan - 3347 mp; nr. Cad. 
676; situat in Rovinari, str. Principală nr.1 /zona 
Pinoasa lângă EMC Rovinari, deschidere la strada 
49 m. Regulamentul de vânzare se procură la 
sediul lichidatorului judiciar sau se transmite 
prin corespondenţă (poştă, e-mail, alte mijloace), 
după comunicarea dovezii plăţii contravalorii 
acestuia. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul lichidatorului judiciar, la telefoanele: 
0253/223744, 0253/219690, 0744615954, prin 
e-mail la adresele: office@consultingcompany.ro, 
consultingcompany@rdslink.ro. Toate persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunului sunt 
invitate să anunţe lichidatorul înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Prețul de mai sus nu 
conține TVA. 

CONVENIENT MANAGEMENT INSOLV IPURL, 
lichidator judiciar al S.C. TERRADOX SOLUTIONS 
S.R.L. -in faliment, organizeaza licitatie publica 
cu strigare in Bucuresti, Intrarea Roma, nr. 5, 
parter, sector 1, la data de 05.06.2020, ora 10:00, 
pentru valorificarea bunurilor debitoarei: nr. crt. 
Denumire C.I.N. (EURO) 1 Transpaleta 314,87; 2 
Masina de anvelopat plicuri Pitney Bowes 131,73; 
3 IMPRIMANTA PR01357 56610600006 1.528,31; 
4 IMPRIMANTA PR01357 36610500013 1.528,31; 
5 IMPRI MANTA PRO1357 56610500012 1.528,31; 
6 IMPRIMANTA PRO1357 S6610500010 1.528,31; 
7 IMPRIMANTA PRO1357 56610500009 1.528,31; 
8 IMPRIMANTA PR01357 56610500007 1.528,31; 
9 IMPRIMANTA PRO1357 56610500008 1.528,31; 
10 INFOPRINT PRINTER 4100 I-105/H D6 
13.329,66; 11 CANNON IMAGE RUNNER C7065I 
-2 792,54; 12 Server Maguay Chieftec 388,77; 13 
Server Maguay Chieftec 86,87; 14 ACCES POINT 
CISCO SMALL BUSINESS 138,15; 15 CAMERA 
EXTERIOR AVTN6OHP SEMA 70,69; 16 CAMERA DE 
INTERIOR ADSR2OHP SEMA 20,35; 17 DVD DAHUA; 
16 CANALE DVR5116 SEMA 56,76; 18 IMPRIMANTA 
LASERJET P2055DN DATA PROCESSING SEMA 
54,62; 19 IMPRIMANTA HP LASETJET PRO P1102 
SEMA 18,21; 20 PUBELE 240 LITRI 26,78; 21 RICOH 
SP 3200SF SH:S2579021099 EDP 402884 87,82; 
22 Stingator 81,40; 23 SURSA DE ALIMENTARE 
12V 6A SEMA 6,43; 24 SWITCH LINKSYS 24-PORT 
10/100 SLM224C-G5 93,18; 25 SWITCH TP-LINK 
TL-SG1016DE 22,49; 26 TRANSPALETA 085077 
SEMA 47,12; 27 TRANSPALETA MANUAL DBG/TN 
49,27; 28 UPS APC BACK CS 500 VA APB500EI 
20,35. Valoarea minima de pornire a licitatiei este 
de 26.536 euro. Bunurile se pot vinde atat in bloc 
cat si individual. Daca bunurile nu se valorifica, o 
noua licitatie va avea loc la data 12.06.2020, ora 
12.00, in acelasi loc, pornind de la acelasi pret. 
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Azi 80 de anunţuri pentru tineAnunțuri de 
publicitate
se primesc la:

BUCUREȘTI
Agenția Piața Presei
Pța Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/
parter, sector 1
Tel.:   0733.107.006
 paula.condurache@romanialibera.ro
 
Magazin UNIREA

  P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 
6, sect 3

Tel.: 0722.480.807
 alina.moraru@romanialibera.ro
Tel.: 0726.989.994
 cristian.florea@romanialibera.ro

TRANSILVANIA-BANAT
ALBA-IULIA
Tel.: 0724.299.577
 alina.boitor@romanialibera.ro

CLUJ-NAPOCA
Tel.: 0723.677.353
 kinga.suciu@romanialibera.ro

DOBROGEA
CONSTANȚA
Tel.:  0721.263.739
 elena.matei@romanialibera.ro

Mai multe anunțuri
puteți găsi pe siteul

LICITAŢII
VÂNZĂRI
ÎNCHIRIERI
DIVERSE
CITAŢII
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Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENŢĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC SINTRONIC SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în 
Municipiul Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 3 -5, 
jud. Alba, înregistrată la Registrul comerțului 
sub nr. J01/838/1991, CIF 1754584, care face 
obiectul dosarului nr. 36/107/2005 aflat pe rolul 
Tribunalului Alba, organizează în data de joi, 
02.07.2020, ora 16.30, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea "în bloc" prin licitaţie publică 
cu strigare a bunurilor imobile din patrimoniul 
debitoarei cu prețurile de pornire aprobate de 
Adunarea creditorilor din data de 20.05.2020 
astfel: I. Bunuri imobile scoase la vânzare "în 
bloc" situate în localitatea Vinerea (oraş Cugir): 1. 
Teren intravilan în suprafață de 1.800 mp, situat în 
localitatea Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii nr. 10C, 
jud. Alba, înscris în CF nr. 78045 Cugir-Vinerea, nr. 
cadastral 78045 (imobil transcris din CFE 71012, 
71015 cu stare de carte funciară neschimbată, 
nr. top. 3240/1, 3239/1). 2. Teren intravilan 
în suprafață de 2.000 mp, situat în localitatea 
Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii nr. 10C, jud. Alba, 
înscris în CF nr. 78016 Cugir -Vinerea, nr. cadastral 
78016 (nr. CF vechi 71009, nr. top. 3239/2). 
Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea "în 
bloc" a bunurilor imobile detaliate la pct. I este 
de 24.180,00 lei. Condițiile de participare, de 
vânzare şi modul de desfăşurare a licitaţiei sunt 
detaliate în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile aprobat de Adunarea creditorilor din data 
de 20.05.2020, care se pune la dispoziţie de către 
lichidatorul judiciar. Participarea la licitație va fi 
permisă numai acelor ofertanţi care au achitat 
în contul de insolvenţă al debitoarei cu nr. RO44.
BTRL.RONC.RT04.2641.9401 deschis la Banca 
Transilvania SA -Sucursala Alba Iulia, o garanție în 
cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi au depus la lichidatorul judiciar, cel mai târziu 
cu două zile lucrătoare anterior organizării 
licitaţiei între orele 11.00 -16.00, documentele 
prevăzute în regulamentele de vânzare a bunurilor 
imobile. În situaţia neadjudecării la prima 
licitaţie, următoarele şedinţe de licitaţie se vor 
organiza în acelaşi loc şi în aceleași condiții la 
09.07.2020, 16.07.2020 și 23.07.2020 ora 16.30. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENȚĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului CNCAF "MINVEST" Deva -Filiala 
"ZLATMIN" Zlatna SA (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul social în orașul Zlatna, str. 
Horea nr. 2, jud. Alba, înregistrată la Registrul 
comerțului sub nr. J0/474/2001, CIF 1773080, 
care face obiectul dosarului nr. 6/107/2003 aflat 
pe rolul Tribunalului Alba, organizează în data de 
joi, 02.07.2020, ora 09.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenței, vânzarea în mod individual a bunurilor 
imobile active Haneș - vânzare cu bucata, situate 
în perimetrul Minei Haneș, comuna Almașu 
Mare, jud. Alba. Prețurile de pornire a licitației 
pentru bunurile imobile sunt următoarele: 
-bloc 18 apartamente, nr. inventar 100402, cu 
valoarea de 17.939 lei. La prețul de pornire nu 
se adaugă TVA deoarece societatea debitoare nu 
este înregistrată în scopuri de TVA. Participarea 
la licitație va fi permisă numai acelor ofertanți 
care au depus în contul unic de insolvență al 
debitoarei nr. RO72.BTRL.00101202666517XX 
deschis la Banca Transilvania SA -Sucursala Alba 
Iulia, o garanție în cuantum de 10% din prețul de 
pornire în lei al licitației. Condițiile de participare, 
de vânzare și modul de desfășurare a licitației 
sunt detaliate în Regulamentul de vânzare a 
bunurilor imobile din averea debitorului, aprobat 
de Adunarea creditorilor din data de 28.08.2015 
și actualizat conform Adunării creditorilor din data 
de 26.08.2019, care se pune la dispoziție de către 
lichidatorul judiciar. În situația neadjudecării la 
prima licitație, următoarele ședințe de licitație se 
vor organiza în același loc și în aceleași condiții 
la 09.07.2020, 16.07.2020 și 23.07.2020 și 
30.07.2020 ora 09.00. Toți cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt 
invitați să anunțe lichidatorul judiciar cu 48 de ore 
înainte de data licitației. Informații suplimentare 
se pot obține la telefon 0744.301.380 sau 
0744.598.978.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENȚĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC CONSTRUCT INVEST SRL (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul social 
în Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 
10A, jud. Alba, înregistrată la Registrul comerțului 
sub nr. J01/11/1999, CIF RO11431670, care face 
obiectul dosarului nr. 4662/107/2009 aflat pe 
rolul Tribunalului Alba, organizează în data de joi, 
02.07.2020, ora 10.00, la sediul lichidatorului 

6, jud. Alba, înregistrată la Registrul comerțului 
sub nr. J01/25/2009, CIF 24960966, care face 
obiectul dosarului nr. 2973/107/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Alba, organizează în data de joi, 
02.07.2020, ora 15:30, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a 
bunului imobil din patrimoniul debitoarei astfel: 
1. Bunul imobil "Teren extravilan" este situat în 
Comuna Galda de Jos, jud. Alba, înscris în CF 
nr. 71068 Galda de Jos, nr. cad. TP 2125/13, în 
suprafață de 800,00 mp, categoria de folosință 
arabil, cu preţul de pornire al licitaţiei fără TVA de 
12.800 lei. Condițiile de participare, de vânzare şi 
modul de desfăşurare a licitaţiei sunt detaliate în 
regulamentul de vânzare a bunului imobil aprobat 
de Adunarea creditorilor din data de 29.10.2019, 
care se pune la dispoziţie de către lichidatorul 
judiciar. Participarea la licitație va fi permisă 
numai acelor ofertanți care au achitat în contul de 
insolvență al debitoarei, o garanție în cuantum de 
10% din prețul de pornire al licitației și au depus 
la lichidatorul judiciar documentele prevăzute în 
regulamentul de vânzare a bunului imobil, cel mai 
târziu cu două zile lucrătoare anterior organizării 
licitației între orele 11.00 -16.00. La prețul de 
pornire nu se adaugă cota legală de TVA deoarece 
debitoarea nu este înregistrată în scopuri de 
TVA. În situaţia neadjudecării la prima licitaţie, 
următoarele şedinţe de licitaţie se vor organiza 
în acelaşi loc şi în aceleași condiții la 09.07.2020, 
16.07.2020 și 23.07.2020, ora 15.30. Toți cei 
care pretind vreun drept asupra bunului scos 
la vânzare sunt invitați să anunțe lichidatorul 
judiciar cu 48 de ore înainte de data licitației. 
Informații suplimentare se pot obţine la telefon 
0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENŢĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC SAGROM PRODUCTION SA (în 
faliment, in banckruptcy, en faillite) cu sediul 
social în Municipiul Alba Iulia, str. Primăverii, nr. 
3 -5, jud. Alba, înregistrată la Registrul comerţului 
sub nr. J01/302/1999, CIF 12017952, care face 
obiectul dosarului nr. 695/57/2006 aflat pe 
rolul Tribunalului Alba, organizează în data de joi, 
02.07.2020, ora 16:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea "în bloc" prin licitație publică 
cu strigare a bunurilor imobile din patrimoniul 
debitoarei cu preţul de pornire de 275.470 lei 
aprobat de Adunarea creditorilor din data de 
20.05.2020. Bunurile imobile oferite la vânzare 
în bloc sunt următoarele: 1. Teren intravilan 
în suprafață de 1.566 mp, situat în localitatea 
Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii nr. 10D, jud. Alba, 
înscris în CF nr. 78014 Cugir -Vinerea, nr. cadastral 
78014 (nr. CF vechi 71011, nr. top. 3263/2/6). 2. 
Platformă de depozitare cu suprafața construită 
la sol de 1.773 mp și teren intravilan având 
suprafața de 1.774 mp (suprafața masurată de 
1.773 mp), situate în localitatea Vinerea (oraș 
Cugir), str. Culturii nr. 10D, jud. Alba, înscrise în 
CF nr. 72265 Cugir-Vinerea, nr. cadastral 72265 
(cotă nedeterminată din CF 5214 cu nr. top. 
3263/2/15). 3. Hală de producție cu suprafața 
construită la sol de 688 mp, suprafața desfașurată 
de 688 mp, edificată înainte de anul 2001 și teren 
intravilan având suprafața de 1.984 mp, situate 
în localitatea Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii 
nr. 10D, jud. Alba, înscrise în CF nr. 78015 Cugir 
-Vinerea, nr. cadastral 78015 (nr. CF vechi 71014, 
nr. top. 3263/2/8). 4. Birouri și hală de producție 
cu suprafața construită la sol de 413 mp, suprafața 
desfașurată de 413 mp, nr. niveluri: 1, edificată 
înainte de anul 2001 și teren intravilan având 
suprafața de 1.450 mp, situate în localitatea 
Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii nr. 10D, jud. Alba, 
înscrise în CF nr. 78044 Cugir-Vinerea, nr. cadastral 
78044 (nr. CF vechi 71016, nr. top. 3263/2/4/2). 
5. Depozit cu suprafața construită la sol de 
935 mp, suprafața desfașurată de 935 mp, nr. 
niveluri: 1, edificată înainte de anul 2001 și teren 
intravilan având suprafața de 1.958 mp, situate 
în localitatea Vinerea (oraș Cugir), str. Culturii 
nr. 10D, jud. Alba, înscrise în CF nr. 78083 Cugir-
Vinerea, nr. cadastral 78083 (nr. CF vechi 71017, 
nr. top. 3263/2/5). Condiţiile de participare, de 
vânzare şi modul de desfăşurare a licitaţiei sunt 
detaliate în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile aprobat de Adunarea creditorilor din data 
de 20.05.2020, care se pune la dispoziţie de către 
lichidatorul judiciar. Participarea la licitaţie va fi 
permisă numai acelor ofertanţi care au achitat 
în contul de insolvenţă al debitoarei cu nr. RO91.
BTRL.RONC.RT02.3925.8801, deschis la Banca 
Transilvania SA -Sucursala Alba Iulia, o garanţie în 
cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi au depus la lichidatorul judiciar, cel mai târziu 
cu două zile lucrătoare anterior organizării 
licitaţiei între orele 11.00 -16.00, documentele 
prevăzute în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile. În situaţia neadjudecării la prima 
licitaţie, următoarele şedinţe de licitaţie se vor 
organiza în acelaşi loc şi în aceleași condiții la 
09.07.2020, 16.07.2020 și 23.07.2020, ora 16.00. 

de Adunarea creditorilor din data de 26.08.2019, 
astfel: I. Bunurile mobile și imobile reprezentând 
activul "Parc căsuțe de vacanță" scoase la vânzare 
"în bloc" sunt următoarele: -ansamblu de 5 căsuțe 
de vacanță cu câte 4 locuri de cazare fiecare, 
construite pe platforme din lemn situate la cota 
de aproximativ 2,5 m față de nivelul solului, având 
suprafețele construite de câte 30 mp (căsuțele C1, 
C3, C4 și C5), respectiv 33 mp (căsuța C2); -foișor 
de tip parter + etaj cu suprafața construită de 40 
mp și suprafața desfășurată de 80 mp (foișorul și 
căsuțele sunt legate între ele prin punți); -căsuță 
pentru copii cu suprafață construită de 12 mp; 
-copertină cu suprafață construită de 15 mp; 
-sistem canalizare cu lungimea de circa 60 ml; 
-fosă septică cu volumul de 4 mc; -bunuri mobile 
(conform listelor de inventariere și centralizatorului 
cu valorile -anexa 7). Terenul aferent construcțiilor 
are suprafața totală de 3.300 mp, dar nu face 
obiectul vânzării fiind în proprietatea altei persoane 
fizice decât proprietarul clădirii. Construcțiile 
sunt edificate pe terenul intabulat în extrasul CF 
nr. 32207 Șaru Dornei, nr. cad. 32207, în baza 
autorizației de construire nr. 6 din 21.06.2017, 
asupra lui fiind intabulat dreptul de superficie în 
favoarea proprietarului construcțiilor, respectiv SC 
Expert Dorna Speditions SRL (în faliment). Prețul 
de pornire al licitației pentru vânzarea "în bloc" 
a bunurilor mobile și imobile detaliate la pct. I 
este de 666.800 lei. II. Bunuri mobile scoase la 
vânzare individual: 1. Autoturism Suzuki Vitara cu 
nr. de înmatriculare SV-12-ZZK si nr. de identificare 
VSEETV01C01104400, de culoare albastru, având 
un motor de 1.590 cmc cu o putere de 59 kW, 
combustibil benzina, tracțiune integrală, fabricat 
în anul 1996, cu prețul de pornire al licitației de 
7.400,00 lei. Condiţiile de participare, de vânzare 
şi modul de desfăşurare a licitaţiei sunt detaliate 
în regulamentele de vânzare aprobate de Adunarea 
creditorilor din data de 26.08.2019, care se pun la 
dispoziţie de către lichidatorul judiciar. Participarea 
la licitaţie va fi permisă numai acelor ofertanţi care 
au depus în contul de insolvenţă al debitoarei o 
garanţie în cuantum de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei, cel mai târziu cu două zile lucrătoare 
anterior organizării licitaţiei între orele 11.00 
-16.00. În situația neadjudecării la prima licitație, 
următoarele ședințe de licitație se vor organiza în 
același loc și în aceleași condiții la 09.07.2020, 
16.07.2020 și 23.07.2020 ora 12.00. Toți cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare sunt invitați să anunțe lichidatorul 
judiciar cu 48 de ore înainte de data licitației. 
Informații suplimentare se pot obţine la telefon 
0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENŢĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC MOARA TIMU SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în 
Municipiul Blaj, str. Gheorghe Lazăr nr. 16, jud. 
Alba, înregistrată la Registrul comerțului cu 
nr. J01/706/1994, CIF RO5900704, care face 
obiectul dosarului nr. 2686/107/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului Alba, organizează în data de joi, 
02.07.2020, ora 14.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea prin licitaţie publică cu strigare 
a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei 
cu prețurile de pornire aprobate de Adunarea 
creditorilor din data de 17.05.2019 și 20.05.2020 
astfel: I. Bunuri imobile scoase la vânzare "în bloc" 
situate în Comuna Sâncel, Sat Petrisat, FN, jud. 
Alba: 1. Bunul imobil "Teren" situat în Comuna 
Sâncel, sat Petrisat, FN, jud. Alba, înscris în CF nr. 
70409 Sâncel, nr. cad/Top 70409, în suprafaţă 
de 4.089,00 mp; 2. Bunul imobil "Moară" de tip 
D+P+E situat în Comuna Sâncel, sat Petrisat, FN, 
jud. Alba, înscris în CF nr. 70409 Sâncel, nr. cad. 
70409-C1, cu suprafața construită de 166 mp și 
suprafața desfășurată de 398 mp; 3. Bunul imobil 
"Magazie de făină (extindere moară)" de tip P 
situat în Comuna Sâncel, sat Petrisat, FN, jud. Alba, 
înscris în CF nr. 70409 Sâncel, nr. cad. 70409-C1, 
cu suprafața construită de 129 mp; 4. Bunul imobil 
"Brutărie""de tip P+E situat în Comuna Sâncel, 
sat Petrisat, FN, jud. Alba, înscris în CF nr. 70409 
Sâncel, nr. cad 70409-C2, cu suprafața construită 
de 143 mp și suprafața desfășurată de 286 mp; 
5. Siloz pentru depozitat și conservat cereale nr. 
1 cu volumul de 500 mc; 6. Siloz pentru depozitat 
și conservat cereale nr. 2 cu volumul de 500 
mc. Prețul de pornire fără TVA al licitației pentru 
vânzarea "în bloc" a bunurilor imobile detaliate 
la pct. I este de 751.170,00 lei. Condițiile de 
participare, de vânzare şi modul de desfăşurare 
a licitaţiei sunt detaliate în regulamentul de 
vânzare a bunurilor imobile aprobat de Adunarea 
creditorilor din data de 17.05.2019 și 20.05.2020, 
care se pune la dispoziţie de către lichidatorul 
judiciar. Participarea la licitaţie va fi permisă 
numai acelor ofertanţi care au achitat în contul 
unic de insolvenţă al debitoarei, o garanție în 
cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei 
şi au depus la lichidatorul judiciar, cel mai târziu 
cu două zile lucrătoare anterior organizării 
licitaţiei între orele 11.00 -16.00, documentele 
prevăzute în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile. La prețul de pornire se adaugă cota legală 
de TVA pentru toate bunurile imobile care fac 
obiectul vânzării în cadrul procedurii de faliment 
a debitorului. În situația neadjudecării la prima 
licitaţie, următoarele şedinţe de licitaţie se vor 
organiza în acelaşi loc şi în aceleași condiții la 
09.07.2020, 16.07.2020 și 23.07.2020 ora 14.00. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENŢĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar 
al debitorului SC SABINIUS SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) cu sediul social în 
Municipiul Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 

TVA.Preturi diminuate cu 70% fata de valoarea 
stabilita in Raportul de evaluare, documentele 
solicitate prin regulament trebuie depuse pana in 
preziua licitatiei ora14.Nu vor fi admise la licitatie 
persoanele care nu au depus pana la termenul 
limita documentele solicitate prin regulamentul 
de licitatie si nu au achitat garantia de participare 
in cuantum de 10% din pretul de pornire la 
licitatie.031.107.48.11. 

Lichidatorul judiciar INTERCOM MANAGEMENT 
SPRL al NAIX GROUP SRL organizeaza licitatie 
publica cu strigare cu pas crescator pentru 
valorificarea in bloc a urmtoarelor bunuri: cladiri 
si teren situate in Ciresu jud.Braila in suprafata 
de 19.726,80mp-131.395euro+TVA, cladiri si teren 
situat Faurei str.Garii nr8 jud Braila in suprafata de 
6.720,00mp-36.135euro+TVA.Preturi diminuate 
cu 45% fata de valoarea stabilita in Raportul de 
evaluare conform dispozitiilor legale.Licitatia 
se va organiza in data de 11.06.2020 ora14 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti 
BdCorneliu Coposu nr5 bl103 scB et8 ap45 
sector3 nefiind acceptata nicio scadere din pretul 
de pornire.Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor supuse vanzarii au obligatia sub 
sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt 
cu minim5zile inainte de data stabilita pentru 
vanzare la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de 
achizitionareaRegulamentului de licitatie de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar cel tarziu in 
preziua licitatiei ora14 contra sumei de 500lei+TVA 
pentru marci respectiv 1.000 lei+TVA pentru bunuri 
imobile.Nu vor fi admise la licitatie persoanele 
care nu au depus pana in preziua licitatiei ora16 
documentele solicitate prin regulamentul de 
licitatie si nu au achitat garantia de participare in 
cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie.
In masura in care in data de 11.06.2020 nu vor 
fi valorificate bunurile se organizeaza licitatii in 
data de 16.06.2020 18.06.2020 23.06.2020 
25.06.2020 30.06.2020 02.07.2020 respectiv in 
data de 07.07.2020. Detalii la tel.031.107.48.11. 

Lichidatorul judiciar al ABUNDIA PAN SRL -D 
vinde prin licitatie publica cu strigare, la pretul 
prevazut in raportul de evaluare, bunuri mobile 
- imobilizari corporale, respectiv, Separator de 
aluat profesional (divizor manual hexagonal de 
aluat) la pretul de 6.800 lei, Malaxor aluat la pretul 
de 2.400 lei, Mixer cu 5 discuri incluse (robot 
pentru legume) la pretul de 1.600 lei, Cuptor de 
cocere professional la pretul de 3.600 lei, preturi 
exclusiv TVA. Licitatiile au loc in fiecare zi de marti 
orele 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Str. 
Timisanei nr. 34 etaj 2, Constanta. Regulamentul 
de vanzare este in valoare de 400 lei plus TVA, 
taxa de participare la licitatie 200 lei plus TVA, iar 
garantia de participare reprezinta 10% din pretul 
bunurilor. Mai multe detalii la tel: 0241 - 614 940.

MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI, lichidatorul 
judiciar al DOREMIT S.R.L - in faliment, scoate la 
vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurilor 
din proprietatea debitoarei respectiv: - stocuri 
de marfa constand in materiale de costructii; - 
mijloace fixe: sistem interfon electra, stabilizator 
de tensiune, pompa, filtru cu nisip hayward 
pro top, invertor 160 atehnology, echipament 
antiefractie, cos de fum, mobilier, calculatoare, 
centrala telefonica, casa de bani, dulap arme, - 
autovehicule: autospeciala Mercedes (autoutilitara 
Iveco); motostivuitor; Caietul de sarcini este in 
suma de 200 lei + TVA si poate fi achizitionat 
de la sediul lichidatorului judiciar. Ofertele de 
participare pot sa fie depuse pana in preziua 
licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, str. Petofi Sandor nr. 4, sector 1, tel. 
031.432.85.03. Licitatiile vor avea loc incepand 
cu data de 05.06.2020, ora 12,00 la sediul 
lichidatorului judiciar. In caz de neadjudecare, 
se vor organiza licitatii in zilele de 11.06.2020, 
19.06.2020, 25.06.2020, 03.07.2020. 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENŢĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC EXPERT DORNA SPEDITIONS SRL 
(în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul 
social în sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei 
nr. 47A, jud. Suceava, înregistrată la Registrul 
comerțului sub nr. J33/964/2016, CIF 36356042, 
care face obiectul dosarului nr. 8255/86/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Suceava, organizează 
în data de joi, 02.07.2020, ora 12.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii 
nr. 18, jud. Alba, vânzarea "în bloc" prin licitație 
publică cu strigare a bunurilor mobile şi imobile din 
averea debitorului cu prețurile de pornire aprobate 

se va organiza in data de 04.06.2020 ora14 la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti 
BdCorneliu Coposu nr5 bloc103 scB ap45 sector3 
nefiind acceptata nicio scadere din pretul de 
pornire.Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor supuse vanzarii au obligatia sub 
sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt 
cu minim 5zile inainte de data stabilita pentru 
vanzare la sediul ales al lichidatorului judiciar de 
mai sus.Participarea la licitatie este conditionata 
de achizitionarea Regulamentului de licitatie de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar.Achizitionarea 
Regulamentului de licitatie se poate face pana cel 
tarziu in preziua licitatiei contra sumei 300lei+TVA 
si este posibila in fiecare zi lucratoare intre 
orele10-16 incepand cu data prezentului anunt.
In masura in care in data de 04.06.2020 nu vor 
fi valorificate bunurile debitoarei vor fi organizate 
licitatii in aceleasi conditii si in aceleasi loc in data 
de 11.06.2020 18.06.2020 25.06.2020 respectiv 
in data de 02.07.2020.Documentele solicitate prin 
regulament cat si garantia de participare trebuie 
depuse pana in preziua licitatiei ora16.Nu vor fi 
admise la licitatie persoanele care nu au depus 
pana la termenul limita documentele solicitate 
prin regulamentul de licitatie si nu au procedat 
la achitarea garantiei de 10% din pretul stabilit in 
Raportul de evaluare.Detalii la 031.107.48.11. 

LICHIDATORUL judiciar al SC SARTEX SERVICE SA 
- societate in faliment, dosar nr.23095/2/32012, 
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila, organizeaza licitatie publica deschisa 
cu strigare pentru vanzarea bunurilor mobile, 
proprietatea debitoarei in valoare totala de 6.393 
lei (exclusiv TVA). Licitatia va avea loc in data 
de 04.06.2020 incepand cu ora 12.ºº la sediul 
lichidatorului judiciar, de unde va fi achizitionat 
si caietul de sarcini incepand cu data de 
02.06.2020. In caz de neadjudecare licitatia se va 
repeta in fiecare zi de marti si joi in acelasi loc si la 
aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 0722.638.643. 

Lichidatorul Gelsor S.R.L. vinde prin licitaţie 
publică, în fiecare vineri, titluri financiare deținute 
la: Electrotel S.A. Alexandria 0,4783% - 80.160,84 
lei, Comtex S.A. Arad 0,207% - 3.533,46 lei, 
Deltarom S.A. Tulcea 65,03% - 100.681,50 lei, 
Rafo S.A Oneşti 0,0134% - 6.684,12 lei. Actele şi 
garanţia de participare la licitație se depun până în 
preziua licitaţiei, ora 12. 0730.081956.

Lichidatorul judiciar INTERCOM MANAGEMENT 
SPRL al COSEPA SECURITY INT SRL organizeaza 
licitatie publica cu strigare cu pas crescator 
pentru valorificarea: Atv E-ton Vector 
250cc fabricat in 2006 nr.de identificare 
RK1LRC0C76A000641 benzina culoare gri-
1.450lei. Passat 1.9 TDI an fabricatie 2004 nr.de 
identificare WVWZZZ3BZ4P096167 culoare 
verde motorina-2.000lei. Autoturism Mitsubishi 
Lancer an fabricatie 2010 nr.de identificare 
JMBLNCX3AAU002423 culoare negru benzina-
8.050lei. Autoturism Mitsubishi Lancer an 
fabricatie 2008 nr.de inmatriculare IF-09-XJU 
nr.de identificare JMBSJCY8A8U002739 culoare 
negru motorina-5.100lei. Copiator CANON-
298,50lei. La preturile de mai sus se adauga TVA.
Licitatia se va organiza in data de 11.06.2020 
ora 14.00 la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Bucuresti BdCorneliu Coposu nr5 bl103 scB 
et8 ap45 sector3 nefiind acceptata nicio scadere 
din pretul de pornire.Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor supuse vanzarii 
au obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca 
dovada acestui fapt cu minim 5zile inainte de 
data stabilita pentru vanzare la sediul ales al 
lichidatorului judiciar.Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regulamentului de 
licitatie de la sediul ales al lichidatorului judiciar 
Intercom Management SPRL cel tarziu in preziua 
licitatiei ora14 contra sumei de 500 ron+TVA.
In masura in care in data de 11.06.2020 ora14 
nu vor fi valorificate bunurile debitoarei va fi 
organizata o noua licitatie in aceeasi zi 11.06.2020 
ora15.00 pornind de la pretul de: Atv E-ton 
Vector 250cc fabricat in2006 nr.de identificare 
RK1LRC0C76A000641 benzina culoare gri-
870lei. Passat 1.9 TDI an fabricatie2004 nr.de 
identificare WVWZZZ3BZ4P096167 culoare 
verde motorina-1.200lei. Autoturism Mitsubishi 
Lancer an fabricatie2010 nr.de identificare 
JMBLNCX3AAU002423 culoare negru benzina-
4.830lei. Autoturism Mitsubishi Lancer an 
fabricatie2008 nr.de inmatriculare IF-09-XJU 
nr.de identificare JMBSJCY8A8U002739 culoare 
negru motorina-3.060lei. Copiator CANON-
179,10lei. La preturile de mai sus, se adauga 

Informatii suplimentare la tel. 031.437.97.92 sau 
la office@cristina-andronache.ro.

EDGE BUSINESS RESTRUCTURING ADVISORS 
SPRL, înregistrată la U.N.P.I.R. sub nr. RFO 
II 0484, cod fiscal 27236802, în calitate de 
Administrator Judiciar al debitoarei ISORAST 
TECHNOLOGY-ROTARY S.R.L. (în reorganizare) 
cu sediul în București, str. Antiaeriană nr. 
6A118, bloc A9, subsol, Boxa 43, sector 5, CUI 
22606572, J40/19717/2007, conform Încheierii 
de Ședință din data de 26.11.2013 pronunțată de 
Tribunal București, Secția a VII-a Civilă, în dosarul 
28031/3/2013, ANUNȚĂ vânzarea imobilului 
Apartament 80 situat la etajul 9 al Blocului 
A10 din complexul rezidențial Antiaeriană, din 
Str. Antiaeriană nr. 6 A117, sector 5, București, 
număr cadastral 216024-C1-U121 - pentru care a 
fost primită o ofertă de cumpărare în valoare de 
58.514 euro + TVA, echivalent a 283,330.64 lei 
fără TVA la cursul BNR din 29.05.2020: 1 euro 
= 4,8421 lei, la care se va adăuga TVA de 5%. 
Ofertele de cumpărare ale imobilelor pot fi depuse 
de către persoanele interesate, în original, la 
sediul Administratorului judiciar din București, 
Piața Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, sector 1, 
până cel târziu la data de 03.07.2020, ora 17.00. 
Ofertantul persoană fizică va fi obligat să depună 
documentele în forma prevăzută în Regulamentul 
de Vânzare. Regulamentul de vânzare poate fi 
obținut de la sediul Administratorului judiciar cu 
programare telefonică prealabilă. Prețul activului 
urmează a fi achitat conform prevederilor 
Regulamentului de Vânzare. Pentru informații 
suplimentare ne puteți contacta telefonic sau prin 
e-mail. Persoană de contact: Cătălin Frunzaru, 
Tel: 021.320.50.36, Fax: 021.320.50.06, E-mail: 
office@edgeadvisors.ro. 

Faur Consulting IPURL cu sediu, in Tg.-Mures, 
str. Gh.Doja, nr.38/26, jud. Mureş, in calitate de 
lichidator judiciar in dosarul nr. 1156/96/2015, 
aflat pe rol la Tribunalul Harghita. VINDE prin 
licitaţie publică deschisă cu strigare sau prin 
negociere directă, urmatoarele bunuri aparţinând 
debitoarei Theodora Recicling Transport SRL: 
BUNURILE MOBILE: -Autotractor Renault HR-03-
ALL -.... 36,090 lei, -Semiremorca Spitzer -.... 
17.060 lei, -Autotractor Renault HR-37-ALL-... 
9.800 lei, -Autotractor Renault HR-32-ALL - .... 
2300 lei, -Auto Land Rover HR-68-All.... 5660 lei, 
-Autoturism Toyota Avensis HR-72-ALL ... 650 lei, 
-Semiremorca Spitzer HR-15-ALL ... 12,980 lei, 
-Semiremorca Hermanns Hr-18-ALL(transport 
ciment).... 18,350 lei, -Auto Renault HR-72-ALL 
... 13,290 lei, -Autotractor Man HR-32-ALL ... 
10,320 lei, -Autotractor Renault RIV 116 HR-39-
ALL ... 10,380 lei, -Autotractor Iveco AS Magirus 
HR-41-ALL-... 18,790 lei, -Autotractor Renault 
HR-420 RIV-116 -... 13,340 lei, -Usa Metalica... 3 
lei, -Lavoar - ...18 lei, -Usi Metalice 4 buc ...346 
lei, -Usa Lemn - ... 173 lei, -Pat de dormit - ... 45 
lei, -Saltea de persoana ...18 lei, -Scaune....4 lei, 
-Masa tenis...61 lei, -Cazan 37 kw...557 lei, -Cazan 
37 kw...557 lei, -Sistem supraveghere...138 lei, 
-Aeroterma aer... 102 lei, -Sistem supraveghere 
...207 lei, -Aeroterma aer...102 lei. Total bunuri 
mobile: 171.407 lei. Licitaţia se va organiza 
săptămânal în fiecare zi de vineri începând cu data 
de 03.07.2020, orele 12.00, la biroul lichidatorului 
judiciar. Potenţialii cumpărători sunt invitaţi să 
prezinte oferte de cumpărare până la data vânzării. 
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita: 
Garanţia de participare de 10% din preţul de 
pornire al licitatie; Taxa de participare este de 300 
lei +TVA, ce se poate achita până la ora începerii 
licitaţiei şi caietul de sarcini în valoare de 150 lei 
+TVA. Informaţii privind desfasurarea licitatiei se 
pot obtine zilnic, la sediul lichidatorului judiciar, 
la tel/fax: 0365/410.537, mobil 0740/415199; 
faurconsulting@yahoo.com; intre orele 8-16. 

Intercom Management SPRL lichidator judiciar al 
DUMADI SERV SRL organizeaza licitatie publica 
cu strigare cu pas crescator pentru valorificarea 
bunurilor:Compresor aer 275,80euro, Masina de 
echilibrat 595euro, Masina dejantat 416,50euro, 
Pistol pneumatic 212,80euro, Aparat dejantat 
714euro, Generator azot 416,50euro, Masina 
de reparat jante 1.071euro, Ap.Service AC KOMF 
1.071euro, Recuperator ulei 178,50euro, Elevator 
627,20euro, Masina dejantat roti 416,50euro, 
Compresor aer 275,80euro, Generator azot 
416,50euro, Masina dejantat 416,50euro, 
Masina de echilibrat 595euro, Masina indreptat 
jante 1.071euro.Preturi diminuate cu 30% fata 
de valoarea stabilita in Raportul de evaluare.
La preturile de mai sus se adauga TVA.Pretul va 
fi achitat la cursul BNR din ziua platii.Licitatia 

aGenŢii de PuBLicitate cOLaBOratOare

firMa adresa teLefOn

1 st. Klass international București, calea 13 septembrie 126, Bl.P34, 021.411.75.67
 parter (magazin), sect. 5
sc Genin Media srL București, str. valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391
   0722.609.887
casa de Presă şi editură tribuna sibiu, str. George coşbuc nr. 38 0269.211.281
indicativ Media srL București, str. nicolae teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53  
  0744.10.15.12
Manpres distribution București, P-ța Presei Libere nr. 1, corp c 021.314.63.39
 parter, camera 11, sect. 1
Maxim servcomex intermed București, Bd. carol i nr. 66 021.314.52.10
Profesional Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa e, ap. 1 0721.213.403
 București, B-dul dimitrie cantemir nr. 16 021.301.99.45
Metropolitan craiova, str. Madona dudu bl. 8, (incinta asirOM) 0768.441.133
Maxpress adv srL  0721.080.810
Paper Ganet București, str. Braşov nr. 21 021.746.57.62
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8.000 lei, tocător de resturi vegetale la 7.287,5 
lei, semănătoare la 7.500 lei, grup electrogen 
la 2.225 lei, bucătărie furajeră la 24.000 lei, 
aparat aer condiţionat la 312,5 lei, sistem 
de ventilaţie la 6.500 lei. Licitaţiile se vor 
ţine începând cu data de vineri, 26.06.2020, 
ora 15.00, la sediul lichidatorului. În caz de 
neadjudecare se vor organiza 9 (nouă) noi licitaţii 
în datele de 10.07.2020, 31.07.2020, 07.08.2020, 
.28.07.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 
09.10.2020, 30.10.2020 şi 13.11.2020 la aceeaşi 
oră, locație şi în aceleaşi condiţii. Toţi cei interesaţi 
a cumpăra bunurile imobile trebuie să depună 
o garanţie de participare de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei.

ULTRALEX SPRL în calitate de lichidator judiciar 
al SC Agritech SRL Ţigău, prin prezentul anunţ 
aducem la cunoştinţa publică vânzarea prin 
licitaţie publică Fermă struţi compusă din Cădire 
principală şi Centrală Termică, Demaraj II, Adăpost 
struţi, Spaţii depozitare şi moară, Spaţii depozitare 
baloţi, împrejmuire din elemente de lemn, Teren 
5.300 mp, la preţul de 401.800 lei. Licitaţiile se 
vor ţine începând cu data de vineri, 26.06.2020, 
ora 15.00, la sediul lichidatorului. În caz de 
neadjudecare se vor organiza 9 (nouă) noi licitaţii 
în datele de 10.07.2020, 31.07.2020, 07.08.2020, 
28.07.2020, 11.09.2020, 25.09.2020, 
09.10.2020, 30.10.2020 şi 13.11.2020 la aceeaşi 
oră, locație şi în aceleaşi condiţii. Toţi cei interesaţi 
a cumpăra bunurile imobile trebuie să depună 
o garanţie de participare de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei. 

ULTRALEX SPRL în calitate de lichidator judiciar 
al SC HOLLAX PROD SRL cu sediul în Bistriţa, Str. 
Valea Castailor, nr. 8, prin prezentul anunţ aducem 
la cunoştinţa publică vânzarea prin licitaţie publică 
a bunurilor imobile (terenuri): nr. Cad. 55939 
1.000 mp la 35.250 lei; nr. cad. 55940 1.000 mp 
la 35.250 lei; nr. cad. 55941 851 mp la 30.000 lei; 
nr. cad. 55942 2.000 mp la 70.500 lei. Licitaţiile 
se vor ţine începând cu data de vineri, 12.06.2020, 
ora 15.00, la sediul lichidatorului. În caz de 
neadjudecare se vor organiza 9 (nouă) noi licitaţii 
în datele de 26.06.2020, 10.07.2020, 31.07.2020, 
07.08.2020, 28.08.2020, 04.09.2020, 
25.09.2020, 09.10.2020 şi 30.10.2020 la aceeaşi 
oră, locație şi în aceleaşi condiţii. Informaţii 
suplimentare la tel/fax 0263.238.391. 

ULTRALEX SPRL în calitate de lichidator judiciar 
al SC HOLLAX PROD SRL cu sediul în Bistriţa, Str. 
Valea Castailor, nr. 8, prin prezentul anunţ aducem 
la cunoştinţa publică vânzarea prin licitaţie publică 
a bunurilor: dulap vitrină; dulap cu 2 uşi; 2 buc. 
birou pal; birou pal; comodă; aparat sudură; 2 
buc. corp încalzit; presă hidraulică; sistem 
supraveghere video; maşină de debit automată 
cu CNC de tăiere oxigaz şi plasmă; freza FUS; freza 
universală; strung SNB. Se vor organiza şedinţe de 
licitaţie săptămânal în fiecare zi de vineri, având 
ca preţ de pornire 65% din valoarea de evaluare, 
acesta fiind ultimul preţ aprobat în adunarea 
generală a creditorilor din data de 06.05.2020. 
Licitaţiile se vor ţine începând cu data de vineri, 
12.06.2020, ora 15.00, la sediul lichidatorului. În 
caz de neadjudecare se vor organiza şedinţe de 
licitaţie săptămânal în aceleaşi condiţii. Informaţii 
suplimentare la tel/fax 0263.238.391.

ZONA LEX IPURL -lichidator judiciar al SC ALTRIX 
ARHITECTURA SRL, organizează licitație publică 
cu strigare ascendentă la sediul din șos. Cotroceni 
nr.9. et.2, ap. 3, sector 6, în datele de 10.06.2020, 
17.06.2020, 24.06.2020 și 01.07.2020 ora 15:00, 
la prețul diminuat cu 35% din prețul prevăzut în 
raportul de evaluare, a următoarelor imobile: 1. 
A. imobilul înscris în Cartea Funciară Nr. 205427-
C2-U31 București Sector 3, având nr. Cadastral 
205427-C2-U31, suprafață utilă 160 mp, cote teren 
56, Lotul 16 -apartament compus din 4 camere și 
dependințe, cu suprafață utilă de 157,98 mp, 
centrală termică 3,53 mp, terasă 32,16 mp, terasă 
4,19 mp, terasă 31,97 mp, având S.T= 229,83 mp, 
împreună cu cota indiviză de 13,34% din părțile și 
dependințele comune, B. terasa înscrisă în Cartea 
Funciară Nr. 205427-C2-U33 București Sector 3, 
având nr. Cadastral 205427-C2-U33 în suprafață 
utilă de 235 mp, Lotul 17 -terasa în suprafață 
totală de 234,59 mp, La prețul de 124.706 (unas
utădouăzecișipatrumiișaptesuteșase) Euro achitat 
în lei la cursul BNR din ziua plății. 2. imobilul în 
valoare de 4420 (patrumiipatrusutedouăzeci) 
Euro achitată în lei la cursul BNR din ziua plății, 
înregistrat în Cartea Funciară Nr. 205427-C2-U37, 
nr. Cadastral 205427-C2-U37, suprafață utilă 8 
mp, cote teren 2.84, Lotul 19 - loc de parcare nr. 
2 în suprafață totală de 8,49 mp împreună cu 
cota indiviză de 0,68% din părțile și dependințele 
comune, 3. imobilul intabulat în Cartea Funciară 
Nr. 205427-C2-U68 București Sector 3, Nr. 
Cadastral 205427-C2-U68, suprafață utilă 5 mp, 
cote teren 1,55, Lotul 34 -boxa nr. 7 în suprafață 
totală de 4,64 mp, împreună cu cota indiviză de 
0,37% din părțile și dependințele comune, teren 
aferent în proprietate în valoare de 1381(unamie
treisuteoptzecișiunu) Euro, achitat în lei la cursul 
BNR din ziua plății. 4. Prețurile nu conțin TVA. 
Prezentarea bunurilor și descrierea acestora sunt 
cuprinse în Caietul de sarcini și Regulamentul de 
Vânzare, contravaloarea acestora este de 500 lei 
și poate fi achiziționat de la lichidatorul judiciar cu 
o programare prealabilă. Garanția de participare 
este de 10% din valoarea bunului. Documentația 
de înscriere la licitație se depune cu cel puțin 
24 ore înainte de ora licitației. Relații la mail 
zonalexipurl@gmail.com sau la tel. 0736620921. 

vinzari GarsOniere

Vând garsonieră parter înalt cu balcon, 
decomandată, 36 mp, cartier Militari Cora 

suma de 10.000 Euro +tva. Documentația pentru 
a participa la licitatie se va depune pana in 
preziua licitatiei ora 13:00. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel: 021/340.04.42. email: office@
primeinsolv.ro. 

Subscrisa Intercom Management SPRL al 
debitoarei ECOLEMN CONSTRUCT INTERNATIONAL 
SRL organizeaza in conditiile Lg85/2006 si cf 
aprobarii AdCred din data de 13.11.2019 licitatie 
publica cu strigare pentru Dacia Logan alb an 
fabr2007 la pret 2.120 lei+TVA si Dacia Double-
CAB la 800 lei+TVA preturi diminuate cu 60% 
fata de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Licitatia se va organiza in data 04.06.2020 
ora14 la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr5 bloc103 scB 
ap45 sector3 nefiind acceptata nicio scadere din 
pretul de pornire.Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunului supus vanzarii au obligatia 
sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui 
fapt cu minim 5zile inainte de data stabilita pentru 
vanzare la sediul ales al lichidatorului judiciar de 
mai sus.Participarea la licitatie este conditionata 
de achizitionarea Regulamentului de vanzare de 
la sediul ales al lichidatorului judiciar si de plata 
garantiei de 10% din pretul oferit.Achizitionarea 
Regulamentului de licitatie se poate face pana 
cel tarziu in preziua licitatiei contra sumei de 
300ron+TVA si este posibila in fiecare zi lucratoare 
intre orele10-16 incepand cu data prezentului 
anunt.In masura in care in data de 04.06.2020 nu 
vor fi valorificate bunurile se organizeaza licitatii 
in data de 11.06.2020 18.05.2020 respectiv 
25.06.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora fara 
posibilitatea de scadere a pretului.Toti potentialii 
ofertanti care au achizitionat regulamentul de 
licitatie vor depune la sediul lichidatorului judiciar 
in plic sigilat actele precizate in regulament pana 
cel tarziu in preziua licitatiei ora 18.Nu vor fi 
admise la licitatie persoanele care nu au depus 
pana la termenul limita documentele solicitate prin 
regulamentul de licitatie.Detalii la 031.107.48.11. 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al societatii 
AGROZOLO TIM SRL - in faliment, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform 
Legii 85/2014, a urmatorului bun: Grapa cu 
discuri Heva 8,2 M, an PIF iulie 2011 la pretul 
de 8.645 euro + TVA; Licitatia are loc la data de 
09.06.2020 ora 11,00 la sediul lichidatorului din 
Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. 
In caz de neadjudecare licitatia se repeta in 
fiecare zi de marti in aceleasi conditii, locatie si 
ora. Documentaţia de înscriere la licitaţie (oferta 
de cumparare, copie CUI respectiv CI si dovada 
depunerii garantiei de participare la licitatie de 
10% din pretul de pornire) trebuie trimisa cu cel 
puţin o zi calendaristica înaintea desfăsurării 
licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@gmail.
com). Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefoanele: 0256/272968, 0722655421. 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al societatii 
ANTREPRIZA DEZVOLTARE CDA SRL - in faliment, 
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica 
cu strigare, conform Legii 85/2014, a urmatoarelor 
bunuri: - Teren extravilan, categoria arabil, in 
suprafata S = 34.500 mp., inscris in Cartea 
Funciara nr. 402360, numar cadastral 402360 
cu amplasare in comuna Sacalaz, sat Beregsau 
Mare, jud. Timis - la pretul de 22.356 euro + TVA; 
- Teren extravilan, categoria padure, in suprafata S 
= 3.500 mp., inscris in Cartea Funciara nr. 62889, 
numar cadastral 740, nr. Top 39/31, cu amplasare 
in comuna Soimus, sat Fornadia, jud. Hunedoara 
- la pretul de 696 euro + TVA; - Teren extravilan, 
categoria padure, in suprafata S = 4.300 mp., 
inscris in Cartea Funciara nr. 62890, numar 
cadastral 741, nr. Top 25/23/1, cu amplasare in 
comuna Soimus, sat Fornadia, jud. Hunedoara - la 
pretul de 816 euro + TVA; Licitatia are loc la data de 
09.06.2020 ora 13,00 la sediul lichidatorului din 
Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. 
In caz de neadjudecare licitatia se repeta la 
datele de 16.06.2020 si respectiv 23.06.2020 in 
aceleasi conditii, locatie si ora. Documentaţia de 
înscriere la licitaţie (oferta de cumparare, copie 
CUI respectiv CI, dovada depunerii garantiei de 
participare la licitatie de 10% din pretul de pornire 
si dovada platii regulamentului de vanzare) trebuie 
trimisa cu cel puţin o zi calendaristica înaintea 
desfăsurării licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@
gmail.com). Informatii suplimentare se pot obtine 
la telefoanele: 0256/272968, 0722655421 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al societatii DEMO 
BUSINESS AGENCY SRL - in faliment, anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare, conform Legii 85/2014, a urmatoarelor 
bunuri: - Incaltaminte copii, marimi de la 18 la 38, 
marcile: Kickers, Melania, Aster, Mod8, Agatha 
Louise, Garvalin, Biomecanics, la 31.748 lei + 
TVA; - Mobilier la 4.248 lei + TVA; Licitatia are 
loc la data de 09.06.2020 ora 12,00 la sediul 
lichidatorului din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 
13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudecare licitatia 
se repeta in fiecare zi de marti in aceleasi conditii, 
locatie si ora. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
(oferta de cumparare, copie CUI respectiv CI 
si dovada depunerii garantiei de participare la 
licitatie de 10% din pretul de pornire) trebuie 
trimisa cu cel puţin o zi calendaristica înaintea 
desfăsurării licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@
gmail.com). Informatii suplimentare se pot obtine 
la telefoanele: 0256/272968, 0722655421 

ULTRALEX SPRL în calitate de lichidator al SC 
Agritech SRL, anunţă vânzarea prin licitaţie 
publică a: incubator eclozionator la 22.500 lei, 
grapă rotativă la 8.375 lei, remorcă agricolă la 

data prezentului anunt.Nu vor fi admise la licitatie 
persoanele care nu au depus pana la termenul 
limita documentele solicitate prin regulamentul 
de licitatie si nu au procedat la achitare agarantiei 
de 10% din pretul stabilit in Raportul de evaluare.
Detalii la 031.107.48.11. 

Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL al 
debitoarei MARLEN DESIGN COMPANY SRL 
organizeaza licitatie publica in bloc pentru 
bunurile:Daewoo Cielo culoare blue marin an 
fabr1996,Mercedes Benz Vito111CDI culoare 
negru an fabr2007,Land Rover culoare alb an fabr 
2002,Dacia1310 break culoare albastru catifea 
an fabr2002,Dacia1310 break culoare diamant 
silver an fabr2002,Dacia mixt1305 camion 4usi 
culoare albastru catifea an fabr2003,Dacia1305 
camion, cabina retrasa 2usi drop-side culoare 
rosu imperial an fabr2002, masina automata de 
sudat U+KC-258,compresor cu piston trifazat 
AB200/410TC 410L/MIN 4CP.200L prin licitatie 
publica cu strigare cu pas crescator la pretul de 
14.489,80lei+TVA stabilit prin Raportul de evaluare 
diminuat cu 80%.Licitatia se va organiza in data de 
04.06.2020 ora14 la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Bucuresti BdCorneliu Coposu Nr5 
bl103 scB et8 ap45 sector3 nefiind acceptata 
nicio scadere din pretul de pornire.Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunurilor supuse 
vanzarii au obligatia sub sanctiunea decaderii sa 
faca dovada acestui fapt cu minim 5zile inainte 
de data stabilita pentru vanzare la sediul ales al 
lichidatorului judiciar.Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regulamentului de 
licitatie de la sediul ales al lichidatorului judiciar 
cel tarziu in preziua licitatiei ora14 contra sumei de 
500 lei+TVA.Nu vor fi admise la licitatie persoanele 
care nu au depus pana in preziua licitatiei ora16 
documentele solicitate prin regulamentul de 
licitatie si nu au achitat garantia de participare in 
cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie.
In masura in care in data de 04.06.2020 nu vor fi 
valorificate bunurile se organizeaza licitatii in data 
de 11.06.2020 respectiv in data de 18.06.2020.
Detalii la 031.107.48.11. 

Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL al 
debitoarei SLY GUARD SYSTEM SRL organizeaza 
in conditiile L85/2014 si conf aprobarii AdCred 
din 13.12.2019 licitatie publica cu strigare pentru 
Mercedes-Benz C180 WDB2020181F311506 
serie motor 12082057 culoare negru an 
fabricatie 1995 LA 733.60euro. Qingqi 125T 
LAEEK44005B910190 an fabricatie 2005 
168euro. Qingqi 125T LAEEK44005B910183 an 
fabricatie 2005 la 168euro.Preturile de mai sus 
sunt diminuate cu 30% fata de valoarea stabilita 
in Raportul de Evaluare.La preturile de mai sus 
se adaugaTVAin cuantum de 19%.Licitatia se va 
organiza in data de11.06.2020ora14la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucuresti BdCorneliu 
Coposu nr5 bloc103 scB ap45 sector3 nefiind 
acceptata nicio scadere din pretul de pornire.
Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor supuse vanzarii au obligatia sub 
sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui fapt 
cu minim 5zile inainte de data stabilita pentru 
vanzare la sediul ales al lichidatorul judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de 
achizitionarea Regulamentului de licitatie de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar.Achizitionarea 
Regulamentului de licitatie se poate face pana cel 
tarziu in preziua licitatiei ora16 contra sumei de 
200ron+TVA si este posibila in fiecare zilucratoare 
intre orele10-16 incepand cu data prezentului 
anunt.In masura in care in data de 11.06.2020 nu 
vor fi valorificate bunurile se vor organiza licitatii 
in data de 18.06.2020 25.06.2020 02.07.2020 
respectiv in data de 09.07.2020 in acelasi loc 
si la aceeasi ora fara posibilitatea de scadere a 
pretului.Nu vor fi admise la licitatie persoanele 
care nu au depus pana in preziua licitatiei 
ora16documentele solicitate prin regulamentul 
de licitatie si nu au procedat la achitarea garantiei 
de 10% din pretul stabilit in Raportul de evaluare.
Detalii la 031.107.48.11. 

Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, in 
calitate de administrator judiciar al PETROCART 
SA., desemnata prin Încheierea civila nr.153/F 
pronunţată la data de 10.07.2019, în dosarul 
nr.1373/103/2019, aflat pe rolul Tribunalului 
Neamt -Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal anunta organizarea 
licitatiei publice cu strigare cu pret in urcare 
pentru vanzarea in bloc a patrimoniului societatii 
debitoare, reprezentand: -Proprietati imobiliare 
reprezentând terenuri (95.463mp) si clădirile 
situate pe acestea existente in Piatra-Neamț, B-dul 
Decebal nr.171, Strada Progresului nr.122, Str. 
Bistritei, Jud. Neamt, avand CF 54654, 54648, 
54660, 54658, 54650, 54642, 54632, 54643, 
55368, 54641, 50557, 54653, 54644, 54635, NC 
7037 si CF 54651, NC 54655 si CF 54655 si NC 
853 si CF 54655 -Bunuri mobile reprezentând Linie 
producție hârtie igienica tissue cu echipamente 
de modernizare flux si protecția mediului, 3 
Gofratoare, Linie de producție carton pentru 
transformator precum și mijloace fixe si obiecte de 
inventar, stocuri de materie primă și mărfuri Pretul 
de pornire al licitatiei pentru vanzarea in bloc a 
bunurilor ante-menționate este 18.802.700,00 
euro (fără TVA) si reprezintă valoarea de piața 
determinata prin Raportul de evaluare. Licitatia 
va fi organizata la sediul administratorului judiciar 
din Bucuresti, Bdul Aviatorilor nr.52, parter, ap.1-2, 
Sector 1, in data de 16.06.2020, ora 13.00. In caz 
de neadjudecare a bunurilor, urmatoarea licitatie 
va fi organizata in data de 23.06.2020 la acelasi 
pret, respectiv aceeasi locatie si ora. Persoanele 
interesate sa participe la licitatie pot achizitiona 
Regulamentul de vanzare si Caietul de sarcini de 
la secretariatul administratorului judiciar pentru 

fiecare zi lucratoare intre orele10-16 incepand cu 
data prezentului anunt.Toti potentialii ofertanti 
care au achizitionat regulamentul de licitatie vor 
depune la sediul administratorului judiciar in plic 
sigilat actele precizate in regulament pana cel 
tarziu in preziua licitatiei ora16.In masura in care 
in data de 11.06.2020 nu vor fi valorificate toate 
bunurile imobile vor fi organizate licitatii in data de 
18.06.2020 25.06.2020 respectiv in 02.07.2020.
Nu vor fi admise la licitatie persoanele care nu 
au depus pana la termenul limita documentele 
solicitate prin regulamentul de licitatie.Detalii la 
031.107.48.11 

Sibinsolv IPURL, cu sediul in Jud. Sibiu Mun.Sibiu 
Str. 9 Mai nr.36, in calitate de lichidator judiciar al 
SC Trash Com SRL, anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunului imobil teren intravilan situat in 
Mun.Ploiesti, Str. Iuliu Maniu nr.5, Jud. Prahova 
avand suprafata de 261 mp. Pretul de pornire al 
al licitatiei este 42.900 Euro Exclusiv TVA-acolo 
unde este cazul se va aplica cota TVA.Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la sediul Sibinsolv 
IPURL, pana cel tarziu cu o zi inainte de data 
fiecarei licitatii. Prima licitatie va avea loc in data 
de 05.06.2020 ora 12.00 la sediul lichidatorului 
judiciar si in cazul neadjudecarii licitatia se va relua 
la data de 12.06.2020, 19.06.2020, 26.06.2020. 
Detalii la numarul de telefon: 0369 45 47 31.

Subscrisa CONSULTIM LICHIDARI SPRL Timisoara, 
in calitate de lichidator judiciar al societatii 
LIGRAMITRANS SRL - in faliment, vinde, prin 
licitatie publica cu strigare, urmatoarele bunuri: 
cap tractor tir Volvo F12 (an 1991 - fier vechi), la 
pretul de 351 euro + TVA; semiremorca Pacton 
(an 1991 - fier vechi), la pretul de 344 euro + TVA; 
semiremorca Kilafors (an 1991 - fier vechi), la 
pretul de 284 euro + TVA. Licitatia are loc la data 
de 09.06.2020 ora 10,00 la sediul lichidatorului 
din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 
demisol. In caz de neadjudecare licitatia se repeta 
in fiecare zi de marti in aceleasi conditii, locatie si 
ora. Documentaţia de înscriere la licitaţie (oferta 
de cumparare, copie CUI respectiv CI si dovada 
depunerii garantiei de participare la licitatie de 
10% din pretul de pornire) trebuie trimisa cu cel 
puţin o zi calendaristica înaintea desfăsurării 
licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@gmail.
com). Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefoanele: 0256/272968, 0722655421 

Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL al 
debitoarei ADA VOICE SRL organizeaza in conditiile 
L85/2014 si conf aprobarii ACr din 22.01.2020 
licitatie publica cu strigare a valorificarii bunului 
imobil compus din teren intravilan in suprafata 
de 471mp identif cu nr cadastral57123 Comuna 
Floresti str Hartoape jud Cluj la pretul de 23.580 
euro+TVA si loc de parcare in suprafata de 13mp 
identif cu nr cadastral58046 Comuna Floresti str 
Stejarului nr27 jud Cluj la pretul de 1.800 euro+TVA 
preturi diminuate cu 10% fata de valoarea stabilita 
in Raportul de evaluare.Licitatia se va organiza 
in data de 11.06.2020 ora14 la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucuresti BdCorneliu 
Coposu nr5 bloc103 scB ap45 sector3 nefiind 
acceptata nicio scadere din pretul de pornire.
Persoanele care pretend vreun drept asupra 
bunului supus vanzarii au obligatia sub sanctiunea 
decaderii sa faca dovada acestui fapt cu minim 
5zile inainte de data stabilita pentru vanzare la 
sediul ales al lichidatorului judiciar.In masura in 
care in data de 11.06.2020 nu vor fi valorificate 
bunurile vor fi organizate licitatii in aceleasi 
conditii si in aceleasi loc in data de 18.06.2020 
25.06.2020 02.07.2020 09.07.2020 16.07.2020 
23.07.2020 respectiv 30.07.2020 documentele 
solicitate prin regulament trebuie depuse pana in 
preziua licitatiei ora16.Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regulamentului 
de licitatie de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar si achizitioanrea se poate face pana cel 
tarziu in preziua licitatiei ora16 contra sumei 
de 500ron+TVA si este posibila in fiecare zile 
lucratoare intre orele10-16 incepand cu data 
prezentului anunt.Nu vor fi admise la licitatie 
persoanele care nu au depus pana la termenul 
limita documentele solicitate prin regulamentul 
de licitatie si nu au procedat la achitare agarantiei 
de 10% din pretul stabilit in Raportul de evaluare.
TEL.031.107.48.11 

Subscrisa INTERCOM MANAGEMENT SPRL al 
debitoarei GAMA CONS PROIECT SRL organizeaza 
in conditiile L85/2014 si cf HotAdCred din 
03.12.2015 14.03.2017 respectiv 23.01.2019 
licitatie individuala publica cu strigare:placa 
compactoare 150,90lei, placa Ravi 959,10lei, 
placa vibratoare 959,10lei.Preturi diminuate cu 
90% fata de valoarea stabilita prin Raportul de 
evaluare.La preturile de mai sus se adauga TVA.
Licitatia se va organiza in data de 11.06.2020 
ora 13 la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti BdCorneliu Coposu nr5 bloc103 scB 
ap45 sector3 nefiind acceptata nicio scadere din 
pretul de pornire.Persoanele care pretend vreun 
drept asupra bunurilor supuse vanzarii au obligatia 
sub sanctiunea decaderii sa faca dovada acestui 
fapt cu minim 5zile inainte de data stabilita pentru 
vanzare la sediul ales al lichidatorului judiciar.
In masura in care in data de 04.06.2020 nu vor 
fi valorificate bunurile debitoarei vor fi organizate 
licitatii in aceleasi conditii si in aceleasi loc in 
data de 11.06.2020 18.06.2020 25.06.2020 
respectiv 02.07.2020 documentele solicitate 
prin regulament trebuie depuse pana in preziua 
licitatiei ora16.Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regulamentului de 
licitatie de la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Achizitionarea Regulamentului de licitatie se poate 
face pana cel tarziu in preziua licitatiei ora16 
contra sumei de 500ron+TVA si este posibila in 
fiecare zile lucratoare intre orele10-16 incepand cu 

între orele 11.00 -16.00, documentele prevăzute 
în regulamentul de vânzare a bunurilor imobile. În 
situația neadjudecării la prima licitație, următoarele 
ședințe de licitație se vor organiza în același loc și 
în aceleași condiții la 09.07.2020, 16.07.2020 și 
23.07.2020 ora 11.00. Toți cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile scoase la vânzare 
sunt invitați să anunțe lichidatorul judiciar cu 
48 de ore înainte de data licitației. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0744.301.380 
sau 0744.598.978.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENȚĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC MERIDO HARA SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul în Municipiul Alba 
Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. Alba, în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului SC MERIDO 
HARA SRL, cu sediul social în Municipiul Alba 
Iulia, str. Albăstrelelor nr. 4, jud. Alba, înregistrată 
la Registrul comerțului sub nr. J01/754/2003, 
cod de înregistrare fiscală RO15724397, care 
face obiectul dosarului nr. 948/107/2019 aflat 
pe rolul Tribunalului Alba, organizează în data de 
joi, 02.07.2020, ora 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea "în bloc" prin licitație publică 
cu strigare a bunurilor imobile din patrimoniul 
debitoarei cu prețurile de pornire aprobate de 
Adunarea creditorilor din data de 22.01.2020 și 
actualizate de Adunarea creditorilor din data de 
25.02.2020, astfel: I. Bunuri imobile scoase la 
vânzare "în bloc" reprezentând activul "Spațiu 
comercial și extindere spațiu comercial": 1. Bunul 
imobil "Spațiu comercial nr. 2" situat în Municipiul 
Alba Iulia, Calea Moților, bl. S1H, parter, ap. 
spațiu comercial nr. 2, jud. Alba, reprezentând o 
unitate individuală, este înscris în extrasul CF nr. 
70179-C1-U12 Alba Iulia (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF vechi nr. 31615/Alba Iulia), nr. 
top. 2040/8/XXVI/b/1/II, are suprafața utilă de 
11,00 mp, cote părți comune 0,44/100, cote 
teren 1,76/427 Statul Român. 2. Bunul imobil 
"Extindere spațiu comercial nr. 2 la parter" situat 
în Municipiul Alba Iulia, Calea Moților, bl. S1H, 
parter, ap. spațiu comercial nr. 2, jud. Alba, este 
înscris în CF nr. 80769 Alba Iulia (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF vechi nr. 31617/Alba 
Iulia), compus din construcție nr. cad. C1, nr. top. 
2040/15/1/2/2/2/1/1/1/2/1/II, suprafața utilă 
de 6,00 mp, proprietar asupra construcției SC 
MERIDO HARA SRL și teren necunoscut construibil 
categoria de folosință altele în suprafață de 9,00 
mp, proprietar asupra terenului Statul Român. 
Prețul de pornire al licitației pentru vânzarea "în 
bloc" a bunurilor este în sumă de 157.500,00 
lei. Condițiile de participare, de vânzare și 
modul de desfășurare a licitației sunt detaliate 
în regulamentul de vânzare a bunurilor imobile 
aprobat de Adunarea creditorilor din data de 
22.01.2020 și actualizat de Adunarea creditorilor 
din data de 25.02.2020, care se pune la dispoziție 
de către lichidatorului judiciar. Participarea la 
licitație va fi permisă numai acelor ofertanți care au 
achitat în contul unic de insolvență al debitoarei, o 
garanție în cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitației și au depus la lichidatorul judiciar, cel mai 
târziu cu două zile lucrătoare anterior organizării 
licitației între orele 11.00 -16.00, documentele 
prevăzute în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile. În situația neadjudecării la prima licitație, 
următoarele ședințe de licitație se vor organiza în 
același loc și în aceleași condiții la 09.07.2020, 
16.07.2020, 23.07.2020, 30.07.2020, 
06.08.2020, 13.08.2020, 20.08.2020, 
27.08.2020 și 03.09.2020 ora 13.00. Toți 
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile scoase la vânzare sunt invitați să anunțe 
lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data 
licitației. Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 0744.301.380 sau 0744.598.978.

SUBSCRISA Intercom Management SPRL al 
debitoarei GENERAL CONSULTING GRUP - GCG 
SRL organizeaza licitatie publica cu strigare pentru 
teren extravilan in suprafata de 3.333mp din acte 
respectiv 3.333mp din masuratorile cadastrale 
identif nr cadastral169 inscris in CF105770 a 
loc Corbeanca -21.800 euro; teren extravilan in 
suprafata de 3.333mp din acte respectiv 3.333mp 
din masuratorile cadastrale identif nr cadastral170 
inscris in CF 105768 a loc Corbeanca -12.950 euro; 
teren extravilan in suprafata de 3.750 mp din acte 
respectiv 3.725 mp din masuratorile cadastrale 
identif nr cadastral3731inscris in CF 108890 a 
loc Corbeanca -19.500 euro; teren forestier in 
suprafata de 1.250 din acte respectiv 1.240 mp din 
masuratorile cadastrale identifnr cadastral3543 
inscris in CF103399 a loc Corbeanca -8.825 
euro; teren vegetatie forestiera in suprafata 
de 2.500mp din acte respectiv 2.480mp din 
masuratorile cadastrale identif nr cadastral3542 
inscris in CF104369 a locCorbeanca 15.350 
euro; preturi diminuate cu 75% fata de valoarea 
stabilita in Raportul de evaluare preturile vor fi 
achitate la cursul BNR din ziua platii.La preturile 
de mai sus se adauga TVA cf dispozitiilor legale.
Licitatia se va organiza in data de 11.06.2020 
ora 14 la sediul ales al administratorului judiciar 
din Bucuresti BdCorneliu Coposu nr5 bloc103 
scB ap45 sector3 nefiind acceptata nicio scadere 
din pretul de pornire.Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor supuse vanzarii au 
obligatia sub sanctiunea decaderii sa faca dovada 
acestui fapt cu minim 5zile inainte de data stabilita 
pentru vanzare la sediul ales al administratorului 
judiciar de mai sus.Participarea la licitatie este 
conditionata de achizitionarea Regulamentului 
de vanzare de la sediul ales al administratorului 
judiciar si de plata garantiei de 10% din pretul 
oferit.Achizitionarea Regulamentului de licitatie 
se poate face pana cel tarziu in preziua licitatiei 
contra sumei de 1.000 lei+TVA si este posibila in 

judiciar din Alba Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. 
Alba, vânzarea prin licitație publică cu strigare 
a bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei 
astfel: Vânzarea individuală a bunurilor imobile cu 
următoarele prețuri de pornire fără TVA aprobate 
de Adunarea creditorilor din data de 16.05.2016 
și 20.05.2020: 1. Bunul imobil "Spațiu Comercial 
nr. 1" în suprafață totală utilă de 237,50 mp, situat 
administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae 
Titulescu, nr. 10A, bloc Columna, scara C, parter, 
jud. Alba, cu prețul de pornire fără TVA de 161.310 
EUR, proprietatea fiind înscrisă în cartea funciară 
astfel: -CF nr. 70624-C1-U2 Alba Iulia (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 25488 Alba 
Iulia), nr. Top 2040/3/XII/2, spațiu comercial cu 
suprafața de 61,12 mp; -CF nr. 70591-C1-U1 Alba 
Iulia (provenită din conversia de pe hârtie a CF 
nr. 28906 Alba Iulia), nr. Top 2040/2/XI/B, spațiu 
comercial cu suprafața de 119,5 mp; -CF nr. 70624-
C1-U1 Alba Iulia (provenită din conversia pe hârtie 
a CF nr. 30449 Alba Iulia), nr. Top 2040/3/XII/1, 
spațiu comercial cu suprafața de 56,88 mp. 2. 
Bunul imobil "Spațiu Comercial nr. 2" în suprafață 
totală utilă de 438,08 mp, situat administrativ 
în Municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu, nr. 
10B, bloc Columna, scara A, scara B, parter, jud. 
Alba, cu prețul de pornire fără TVA de 277.391 
EUR, proprietatea fiind înscrisă în cartea funciară 
astfel: -CF nr. 70591-C1-U3 Alba Iulia (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 20977 Alba 
Iulia), nr. Top 2040/2/XI/A/2, spațiu comercial 
cu suprafața de 232,08 mp; -CF nr. 70592-Cl-U1 
Alba Iulia (provenită din conversia de pe hârtie a 
CF nr. 27518 Alba Iulia), nr. Top 2040/1/XIII, spațiu 
comercial cu suprafața de 206 mp. 3. Bunurile 
imobile "Construcții", fără teren, compuse din 
sediu/birouri în suprafață de 321,30 mp, garaj/
atelier în suprafață de 185,28 mp, magazii metalice 
în suprafață de 144,03 mp, magazie în suprafață 
de 92,11 mp și cabină poartă în suprafață de 
7,25 mp, situate administrativ în orașul Teiuș, str. 
Decebal fn, jud. Alba, cu prețul de pornire fără 
TVA de 57.190 EUR. Condițiile de participare, de 
vânzare și modul de desfășurare a licitației sunt 
detaliate în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile aprobat de Adunarea creditorilor din data 
de 16.05.2016 și 20.05.2020, care se pune la 
dispoziție de către lichidatorul judiciar. Participarea 
la licitație va fi permisă numai acelor ofertanți care 
au achitat în contul de insolvență al debitoarei cu 
nr. RO08.BRMA.0010.0015.0300.0000, deschis 
la Banca Românească SA -Sucursala Alba Iulia, o 
garanție în cuantum de 10% din prețul de pornire al 
licitației plătibilă la cursul leu/Euro practicat de BNR 
la data efectuării plății și au depus la lichidatorul 
judiciar, cel mai târziu cu două zile lucrătoare 
anterior organizării licitației între orele 11.00 
-16.00, documentele prevăzute în regulamentul de 
vânzare a bunurilor imobile. La prețul de pornire se 
adaugă cota legală de TVA pentru bunurile imobile 
care fac obiectul vânzării în cadrul procedurii de 
faliment a debitorului. În situația neadjudecării la 
prima licitație, următoarele ședințe de licitație se 
vor organiza în același loc și în aceleași condiții 
la 09.07.2020, 16.07.2020 și 23.07.2020 ora 
10.00. Toți cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor scoase la vânzare sunt invitați să anunțe 
lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data 
licitației. Informații suplimentare se pot obține la 
telefon 0744.301.380 sau 0744.598.978.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE. CASA DE INSOLVENȚĂ 
ZISU SPRL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC CRIS TUR SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul social în Municipiul 
Aiud, str. Tribun Tudoran nr. 50, jud. Alba, înregistrată 
la Registrul comerțului sub nr. J01/1000/1991, CIF 
1765540, numit prin Încheierea nr. 2/F/CC/2016 
din 11.01.2016 pronunțată de Tribunalul Alba în 
dosarul nr. 4464/107/2015 și confirmat de prima 
Adunare a creditorilor din data de 10.03.2016, 
organizează în data de joi, 02.07.2020, ora 
11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Alba 
Iulia, str. Primăverii nr. 18, jud. Alba, vânzarea "în 
bloc" prin licitație publică cu strigare a bunurilor 
imobile din patrimoniul debitoarei cu prețurile 
de pornire aprobate de Adunarea creditorilor 
din data de 19.11.2019, astfel: I. Bunuri imobile 
scoase la vânzare "în bloc" reprezentând activul 
"Construcții și Teren": 1. Bunul imobil Pod 
basculă 30 to, nr. cad. C1, nr. top. 1754/2/2/2/2, 
1755/1/2/2, suprafața construită la sol de 38,55 
mp, Clădire birouri de tip P+M, nr. cad. C2, nr. top. 
1754/2/2/2/2, 1755/1/2/2, Rh = P+M, număr 
niveluri: 2, suprafața construită la sol de 138,35 
mp, suprafața construită desfășurată de 276,70 mp 
și teren intravilan construibil categoria de folosință 
curți construcții în suprafață de 1.000 mp, înscrise 
în CF nr. 72333 a localității Aiud (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 3818/Aiud), sub 
A1, nr. topografic 1754/2/2/2/2, 1755/1/2/2; 2. 
Bunul imobil teren intravilan construibil categoria 
de folosință altele în suprafață de 2.000 mp înscris 
în CF nr. 75428 a localității Aiud (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 10217/Aiud), sub 
A1, nr. topografic 1754/2/2/2/1, 1755/1/2/1/1; 3. 
Bunul imobil teren intravilan construibil categoria 
de folosință altele în suprafață de 2.000 mp înscris 
în CF nr. 75429 a localității Aiud (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 10217/Aiud), sub A1, 
nr. topografic 1755/1/2/1/2/2. Prețul de pornire al 
licitației pentru vânzarea "în bloc" a bunurilor este 
în sumă de 876.900,00 lei. Condițiile de participare, 
de vânzare și modul de desfășurare a licitației sunt 
detaliate în regulamentul de vânzare a bunurilor 
imobile aprobat de Adunarea creditorilor din data 
de 19.11.2019, care se pune la dispoziție de către 
lichidatorului judiciar. Participarea la licitație va fi 
permisă numai acelor ofertanți care au achitat în 
contul unic de insolvență al debitoarei, o garanție 
în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației 
și au depus la lichidatorul judiciar, cel mai târziu cu 
două zile lucrătoare anterior organizării licitației 
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Registrului Comerțului București, la data de 
05.05.2008, pe numele DI-BAS Rent-A-Car SRL. Îl 
declar nul. 

Pierdut certificat constarator original de la sediu 
secundar nr. 98514/26.09.2018 pentru Euro 
Dairy SRL, J23/2307/2013, CUI-31089513. Il  
declaram nul. 

S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti al societatii Asociatia 
de Proprietari bl.B6b. Cu sediul social in str.
Aurel Botea 10, Bucuresti, sect.3, Cod unic de 
inregistrare 15354847 din data de 09/04/2003. Il  
declaram nul. 

Tuță-Popescu Cătălin pierdut Certificat 
internațional de conducător ambarcațiune de 
agrement clasa D eliberat de Autoritatea Navală 
Română la data de 08.07.2008. Îl declar nul.

PIERDUT Certificat Constatator nr. 21693/2013 
eliberat pe numele Teofarm SRL, J01/512/1991. 
Se declară nul. 

PIERDUT REZOLUTIE ONRC. Pierdut Rezolutia 
nr.53840 pentru AMARANDEI CARMEN 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (CUI 26966086, 
F40/2965/2010), emisa de Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, in 
data de 21.05.2010. O declar nula. 

Pierdut Certificat Constatator nr. 
320103/29.11.2004 emis de Oficiul Registrului 
Comerțului București în temeiul prevederilor art. 
17 indice 1 din L.359/2004, pentru societatea 
DI-BAS Rent-A-Car SRL, J40/19676/2004, pentru 
activități la sediul social. Îl declar nul.

Pierdut Certificat de înregistrare la Registrul 
Comerțului seria B1344738, emis de Oficiul 

nr.1531/30/2020, SC Lovrintim SRL, dosar nr. 
905/ 30/ 2020.

Numitul Farkas Zoltan, ultim domiciliu cunoscut 
în Senta, str. Petra Gorcica nr. 018 Serbia, este 
citat la Curtea de Apel Oradea, sala de ședință 61, 
etaj II, Complet a3 lp apel, în data de 01.07.2020, 
ora 13:00, în calitate de intimat-pârât, în dosar 
3980/111/2014/a1, având ca obiect procedura 
insolvenței, atragerea răspunderii patrimoniale, 
stadiu procesual apel, în proces cu Balogh 
Gergo Lajos, în calitate de apelant-pârât, Carn-
Trans Group Srl, în calitate de intimat-debitor, 
CII Ardelean Monica Ioana, în reprezentarea 
debitoarei Carn-Trans Group Srl, în calitate de 
intimat-lichidator judiciar, Balogh Lajos, în calitate 
de intimat-pârât. În caz de neprezentare a părților, 
se va putea trimite un înscris, judecata urmând a 
se face în lipsă.

RODICA BRATAON, cu ultimul domiciliu MANGALIA, 
JUD. CONSTANTA, SOS.CONSTANTEI NR.2, 
BL.CP6,AP.9, este chemata in ziua de 08.07.2020 
la Judecătoria MANGALIA, ora 12:00, in calitate de 
debitor in dosarul nr. 4331/254/2018 in proces cu 
INTRUM DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor 
pentru Cerere de valoare redusă.

Reclamanta, Kredyt Inkaso Investments RO SA 
cheama in judecata pe paratul Constantin Robert 
Ionescu, cu ultimul domiciliu in Str.Nicolae Iorga 
Nr.12 Podu Iloaiei Jud.Iasi, pentru cererea de 
valoare redusa, la Judecatoria Iasi in cauza civila ce 
formeaza obiectul dosarului nr.24496/245/2019. 

adunari GeneraLe

CONVOCATOR DIN DATA DE 25.05.2020 AL 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 
SOCIETĂȚII THE NOVA GROUP INVESTMENTS 
ROMANIA SA Societatea THE NOVA GROUP 
INVESTMENTS ROMANIA SA, cu sediul social 
în Bucureşti, Pța. Unirii nr. 1, Magazin Unirea, 
et. 5 și 6, Sector 3, înmatriculată în Registrul 
Comertului sub nr. J40/24654/1994, cod unic de 
înregistrare 6563682, identificator unic la nivel 
european (EUID): ROONRC.J40/24654/1994, 
reprezentată legal prin dl. Bogdan Alexander 
Adamescu - în calitate de administrator unic 
(denumită în continuare „Societatea"), în temeiul 
dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 
societățile, republicată, modificată și ale art. 
12 din Actul constitutiv actualizat al Societății, 
administratorul unic al Societatii convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Societatii pentru data de 06.07.2020, ora 11.00, 
la sediul social din Bucureşti, Pța. Unirii nr. 1, 
Magazin Unirea, et. 5 și 6, Sector 3. Ordinea de zi a 
ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
va cuprinde următoarele puncte: 1) aprobarea 
situatiilor financiare anuale ale Societatii - pentru 
exercitiul financiar 2019, compuse din: i. Raportul 
de gestiune al administratorului Societății 
pentru exercitiul financiar 2019; ii. Situatia 
financiara a Societății pentru anul incheiat la 31 
decembrie 2019 și iii. Descărcarea de gestiune 
a administratorului Societății pe perioada 01 
ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019. 2) aprobarea 
împuternicirii dnei. Niculae Elena-Emilia (CI seria 
și nr. RT 932442 eliberată de SPCEP Sector 4 
București la data de 03.07.2013) - în calitate de 
angajat al Societății, să efectueze în numele, 
pentru și pe seama Societății toate formalitățile în 
vederea depunerii prezentei hotărâri la Registrul 
Comerțului, precum și spre publicare în Monitorul 
Oficial, conform legii. Documentele și materialele 
aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării 
vor fi la dispoziția acționarilor la sediul Societatii 
în timpul programului de lucru începând cu data 
convocării adunării. La cerere, oricare acționar 
este îndreptățit să obțină, pe cheltuiala sa (la un 
preț de 1 leu/pagină), copii de pe documentele 
mai sus menționate. În cazul în care nu se vor 
îndeplini cerințele legale de cvorum și vot, cea de-a 
doua ședință pentru Adunarea Generală Ordinară 
se convoacă cu aceeași ordine de zi, pentru data 
de 07.07.2020, în același loc și la aceeași oră. 
Data de referință pentru acționarii îndreptățiti 
să participe și să voteze la ședințele menționate 
mai sus înscriși în Registrul Acționarilor este data 
de 29.06.2020. Acționarii pot participa și vota în 
sedința Adunării Generale Ordinare fie personal, 
fie prin reprezentare pe baza unei împuterniciri 
speciale acordate unor terțe persoane cu excepția 
Administratorului unic, Directorului general, 
directorilor și funcționarilor Societății, în limba 
română. Împuternicirea trebuie să conțină toate 
datele necesare pentru determinarea valabilității 
mandatului de participare și vot conform legislației 
în vigoare și vor fi notificate Administratorului unic 
cu cel puțin 48 (patruzecișiopt) de ore înaintea 
datei ținerii ședinței, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot pentru prezenta 
ședință. Împuternicirea în original va fi reținută de 
către Societate. ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER 
Administrator unic.

Pierderi acte

FORINSOLV SPRL, in calitate de lichidator , declara 
nule Certificatul de Inregistrare si Certificatul 
Constatator , pentru S.C MISERION SRL CUI - 
30868132 , J16/1790/2012 . 

NORTIA UNO SRL cu sediul social in ICLODA, nr.48, 
com.Sacosu Turcesc, TIMIS, J35/1606/2017, 
CUI: RO37502537, declar pierdut facturier seria 
NORUNO si chitantier seria NORUNOC, cu plaja 
alocata 1-50, din care neutilizate de la 3-50. Le 
declar nule.

PIERDUT CERTIFICAT DE MEMBRU AL CMDR 
PE NUMELE CIUNCANU DRAGOȘ ION, SERIA 
AAZ39/31.01.2007. OFER RECOMPENSĂ. PENTRU 
DETALII, SUNAȚI LA: 0766.655.198.

cu VOPSITORIE AUTO-Automecanica SCM-Unitatea 
nr.9 din Bucuresti, sector 2, Str.Nicolae Apostol 
nr.2, conform cod CAEN.4520 (intretinerea 
si repararea autovehiculelor cu statii de 
vopsitorie). Telefon sediul central:021.252.80.00, 
0746.178.719, e-mail: achizitii@automecanica.
eu, fax:021.252.77.80, telefon unitatea 9: 
021.240.88.44; 0746.178.714, e-mail: unitatea9@
automecanica.eu, fax:021.240.88.44. Persoanele 
fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale 
contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M.Bucuresti, 
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, cod060841, 
telefon: 021.430.12.37; 021.430.12.38; 
021.430.12.39; fax:021.430.12.36; email: office@
apmb.ro. Data limita de depunere a contestatiilor 
sau sugestiilor este 18.06.2020

Subscrisa, IONITA CONSULTING & MANAGEMENT 
S.R.L.,cu sediul social in Bucuresti, sectorul 3, 
B-dul.Theodor Pallady, nr.31, bloc N3B, scara 1, 
etaj P, ap.3 Număr de înregistrare în Registrul 
Comerţului J40/1389/2004, Cod de identificare 
fiscală 16601805, prin lichidator judiciar HM 
EXPERT I.P.U.R.L, notifică debitorului, creditorilor, 
deschiderea procedurii simplificate a insolventei, 
in dosarul nr. 40327/3/2018*al Tribunalului 
Bucuresti-Sectia a VII a Civila, cu termen limita 
inregistrare creante 10.07.2020, depunere tabel 
preliminar 20.07.2020 depunere tabel definitiv 
14.08.2020. 

Subsemnatii Ovidiu Manolache, Raluca Gabriela 
Gheorghiu, Camelia Gheorghiu, in calitate de 
proprietari ai imobilului din Intr.Giulești-Sărindari 
f.n.,T83, A83,P7, 8, IE:235164, sector 6,București, 
va informam ca pentru terenul mai sus mentionat 
a fost initiata documentatia „PUD LOCUINȚE 
UNIFAMILIALE P+1E-P+2E". Documentatia poate 
fi consultata la sediul Primăriei Sectorului 6. 
În termen de 30 zile puteți formula eventuale 
observații la Biroul Unic din Calea Plevnei nr.147-
149, sector 6 sau la adresa de mail prim6@
primarie6.ro 

TIVIERRE SRL titular al activitatii de spalatorie 
auto tip self carwash la adresa:Str.Drumul Fermei 
nr.32A din Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. 
Informatiile privind potentialul impact asupra 
mediului al activitatii pot fi consultate la sediul 
APM.Ilfov, Str.Lacul Morii nr.1, S6-Bucuresti, Tel/
Fax:021.4301523, 021.4301402, 0746248440, 
in zilele de luni-joi, intre orele:9-13, vineri 9-12. 
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul 
APM.Ilfov

citatii

Aducem la cunoștința publică, că pe rolul 
Judecătoriei Salonta se află dosar nr. 
717/833/2020 având ca obiect deschiderea 
procedurii de declarare judecătorească a morții 
numitului Florea Gheorghe născut la data de 
09.09.1912 în localitatea Gurbediu, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Tinca, str. Mihai 
Viteazul, nr. 54, jud. Bihor și invităm orice persoană 
care cunoaște date în privința dispărutului să le 
comunice instanței de judecată. 

CABINET DE INSOLVENŢĂ MOLDOVAN RAUL, tel. 
0744423259, mail: lichidator.moldovan@gmail.
com, cu sediul în Tîrgu - Mureş, str. Gh. Doja, 
nr. 38, ap. 1, jud. Mureş, desemnat de către 
Tribunalul Specializat Mureş prin Sentinţa nr. 117/ 
06.05.2020, dată in Dosar nr. 52/ 1371/ 2020 
NOTIFICĂ deschiderea procedurii simplificate, 
dizolvarea și intrarea in faliment a societății MOTO 
LUK SRL, cu sediul în loc. Luduş, str. Libertăţii, nr. 
19, jud. Mureș CUI 22606327, J26/ 1868/ 2007. 
Au fost stabilite următoarele termene: 08.06.2020 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor, 22.06.2020 pentru verificarea 
creanţelor si întocmirea tabelului preliminar, 
termenul pentru depunerea contestaţiilor 
împotriva tabelului preliminar este 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului; 08.07.2020 pentru 
definitivarea tabelului de creanţe, 26.06.2020, 
ora 12:00. Prima şedinţă a adunării creditorilor. 

Demeter Arpad Ladislau, aduce la cunoştinţa 
publică faptul că pe rolul Judecătoriei TOPLIŢA 
se află dosarul nr. 52/326/2020 având ca 
obiect deschiderea procedurii de declarare 
judecătorească a morţii numitului ESZTRATY 
GABOR cu ultimul domiciliu prezumat în comuna 
Sărmas şi invităm orice persoană care cunoaşte 
date despre cel dispărut să le comunice instanţei 
de judecată.

MAGISTER S.P.R.L. Filiala Timiș, cu sediul în 
Timișoara, str. Constantin cel Mare, nr. 8, în 
calitate de lichidator judiciar, vă facem cunoscută 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenței 
împotriva debitoarei S.C. PREMIUM TRUCK 
SERVICE S.R.L. cu sediul în Sat Chisoda, Com. 
Giroc, str. Murelor, nr. 35, et. P + M, ap. 2, jud. 
Timis, CUI: 21887194, J35/ 2170/ 2007, Dosar: 
1007/ 30/ 2020. Termen limită pentru depunerea 
creantelor 22.06.2020. Prin prezenta notificăm 
toți creditorii societății S.C. PREMIUM TRUCK 
SERVICE S.R.L să își depună la dosarul cauzei de 
la Tribunalul Timiș, în condițiile legii, declarațiile 
de creanță. De asemenea, cităm debitorul prin 
administratorul acestuia să depună la dosarul 
cauzei actele contabile ale societății prevăzute 
de art. 67 din Legea nr. 85/ 2014. De la data 
deschiderii procedurii simplificate a insolvenței, 
dreptul de administrare al debitoarei este ridicat.

MBS Insolv Consult SPRL, practician in insolventa, 
anunta creditorii ca pe rolul Tribunalului Timis 
s-a dispus declansarea procedurii de insolventa 
fata de SC Karally SRL, dosar nr. 856/ 30/ 2020, 
SC Premium Solutions for Phones SRL, dosar 

depunerea tabelului definitiv 19.08.2020; 
adunarea creditorilor 29.07.2020 ora14 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti bd 
Corneliu Coposu nr 5 bl103 sc2 ap46 sector3 
si convoaca AGEA la sediul ales al lichidatorului 
judiciar in data de 08.06.2020 ora13 avand ca 
ordine de zi desemnarea administratorului special 
conform art52 si art56 din Legea 85/2014.
In cazul in care la prima AGEA nu se intruneste 
cvorumul necesar a doua sedinta va avea loc in 
data de 09.06.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.
Tel.0727.947.941. 

LICHIDATORUL judiciar INTERCOM MANAGEMENT 
SPRL in temeiul art 42 si 147 din L85/2014 
notifica toti creditorii cunoscuti ca prin Hotararea 
intermediara 686 din data de 26.05.2020 
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a 
Civila în dosarul nr 31673/3/2019 s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate de faliment 
impotriva debitorului IARONA STUDIO SRL cu 
sediul in Bucuresti Bulevardul Str. Dîmbului nr.127, 
sector 4 inregistrata la ORC J40/9276/2005 CUI 
17615558 fiind stabilite urmatoarele termene: 
de depunere de catre creditori a opozitiilor la 
sentinta de deschidere a procedurii - 15 zile de la 
notificare si termen de solutionare a opozitiilor- nu 
va depasi 10 zile de la data expirarii termenului de 
depunere a acestora; de inregistrare a declaratiilor 
de creanta 10.07.2020- nedepunerea in termen 
a declaratiilor de creanta atrage sanctiunea 
prevazuta de art 114 din Legea 85/2014; de 
depunere a tabelului preliminar 20.07.2020 
- depunerea tabelului definitiv 14.08.2020; 
adunarea creditorilor 24.07.2020 ora 14 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti bd 
Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc 2 ap 45 sector 3 
si convoaca AGEA la sediul ales al lichidatorului 
judiciar in data de 09.06.2020 ora 13 avand ca 
ordine de zi desemnarea administratorului special 
conform art 52 si art 56 din Legea 85/2014. 
In cazul in care la prima AGEA nu se intruneste 
cvorumul necesar a doua sedinta va avea loc in 
data de 10.06.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora. 
Tel 031.107.48.11. 

MACARIE C LĂCRĂMIOARA ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, cu sediul profesional în Sat Sultanu, 
Comuna Vişineşti nr. 169, Judeţul Dâmboviţa, 
înregistrată la O.N.R.C. - O.R.C.T.D. cu C.U.I. 
28559828, informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea Autorizaţiei 
de Mediu pentru activităţile de "Întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor" - cod CAEN 4520 
(SPĂLĂTORIE AUTO) şi "Spălarea şi curăţarea 
(uscată) articolelor textile şi a produselor din 
blană" - cod CAEN 9601. Desfăşurate în STR. 
DÂMBOVIŢEI NR. 30, SECTOR 6 BUCUREŞTI. 
Informaţii se pot solicita la sediul AGENŢIEI 
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii - în spatele benzinăriei LUKOIL), între 
orele 900-1200, de Luni până Vineri. Propuneri 
sau contestaţii se pot depune la sediul A.P.M. 
Bucureşti în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ. 

Pentru SERGIU- visul meu adolescentin din mai 
1962, nerealizat. Un mănunchi de dragi amintiri 
perene. Eugenia

Pentru nepreţuitul meu SILVIO- prieten drag de 
o viaţă la "bucurie şi durere"- inefabilă afecţiune 
ce depăşeşte trecerea timpului şi despărţirea de 
această viaţă. Eugenia

SC GLISSANDO SRL, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul-„Construire corp C6-
hală depozitare, corp C7-hală depozitare, C8-hală 
depozitare, C9-hală de productie, C10-hală de 
productie, amenajare incintă, împrejmuire teren 
si realizare acces, conform PUZ aprobat prin 
HCL.494/2017", Timisoara, str.Ovidiu Cotrus, 
nr.22, CF.nr.446422, jud.Timis.

SC Grupul Industrial Alca SRL, cu sediul în str. 
Siriului, nr. 28-32, sector 1, București, înregistrată 
la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 3509980, informează 
pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activitatea: 
Fabricarea prin tricotare și croșetare a altor 
articole de îmbrăcăminte- 1439, desfășurată 
în str. Siriului, nr. 28-32, sector 1, București. 
Informatii se pot solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii- în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM București în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului anunț.

SIS INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar, in temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 
-privind procedurile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență, notifică creditorii că prin Încheierea 
nr.103/F/2020 pronunţată de Judecătorul-Sindic 
în Dosarul 769/111/2020 al Tribunalului Bihor, 
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului debitorului RIMCORAL CONSTRUCT 
SRL cu sediul în Oradea, str.Alexandru Vlahuță 
nr.51, Județ Bihor, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr.J5/992/2015, având C.U.I. 
34688258. Termenul limită pentru depunerea 
declarațiilor de creanță este: 22.06.2020, acestea 
trebuind să îndeplineasca cerințele prevăzute de 
art.104 din lege si urmând a fi depuse în două 
exemplare la Dosarul Cauzei.

Societatea Cooperativa Mestesugareasca 
Automecanica SCM cu sediul social in Bucuresti, 
Str.Fainari nr.26 bloc.50 parter sect.2 solicita 
de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea 
autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 
ATELIER INTRETINERE si REPARARE AUTOVEHICULE 

-Lujerului, mutare rapidă, acte imediat, se acceptă 
credit bancar, 48.000 E. Tel. 0766.744.491

vinzari sPatii cOMerciaLe

Vând teren +construcții -Platformă industrială/ 
Acces din Linia Centură Popești -Leordeni: -teren 
12.300 mp (platformă betonată 5.000 mp); 
-construcții 1.150 mp (clădire cu 15 dormitoare 
+grupuri sanitare +sală mese); -utilități (gaze, 
electricitate, apă, canalizare industrială, cablu TV/
internet, 450 KW). Preț vânzare: 800.000 euro 
(discutabil), e-mail: alexandru_gica_dlx@yahoo.
com/ tel.: 0722.100.011

cuMParari diverse

Anticariat, cumpărăm cărți vechi/ noi, plata pe loc, 
deplasarea gratuită. 021.308.17.99 

inchirieri Oferte 
sPatii cOMerciaLe

Inchiriere Depozit Logistic, Hale, Linia centură 
Popești-Leordeni: -1300 mp -3.86 euro mp/lună; 
-600 mp -3.86 euro mp/lună; -200 mp (birouri) -7 
euro mp/lună, e-mail: alexandru_gica_dlx@yahoo.
com/ tel.: 0722.100.011

diverse

Administratorul judiciar CII Lazar Mihaela anunţă 
creditorii SC Ustriltex SRL, CUI RO30842140, 
J09/640/2012 cu sediul social în Braila, Strada 
Bdul.Independentei, nr.21, Bl.A2BIS, sc.1, ap.3, 
faptul că Tribunalul Braila a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență în conformitate 
cu prevederile Legii nr.85/2014 în Dosarul 
nr.810/113/2020. Informaţii privind procedura 
de insolvenţă a debitoarei puteţi obţine accesând: 
www.bpi.ro. 

Autorizatie de mediu. In conformitate cu 
OUG 195/2005 privind protectia mediului, 
aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, 
S.C. MARSOROM S.R.L avand Sediul Social in 
Localitatea Ernei, nr. 589, Judetul Mures, anunta 
inceperea demersurilor in vederea obtinerii 
Autorizatiei de mediu pentru obiectivele: 3832- 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate, 
,Bucuresti, str. Balta Doamnei, nr 14-20, Sector 3.. 
Eventualele sugestii sau reclamatii se vor depune 
la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii 1, 
București, in zilele de Luni-Joi , orele 9.00-14.00, 
Vineri 9.00-12.00. 

CII DATCU NATALIA LUIZA notifica falimentul S.C. 
AGENT FORCE S.R.L. cu sediul social in Bucureşti 
Sectorul 4, Str. PADES, Nr. 12, Bl. 10, Sc. 2, Et.5, 
Ap.5 J40/21390/2005, CUI 18230991 in dosarul 
3725/3/2020 Tribunal Bucuresti Secţia VII Civila. 
Termene fixate: Inregistrare creante 29.06.2020, 
Tabel preliminar 09.07.2020, Tabelul definitiv 
03.08.2020, Adunarea asociatilor 09.06.2020 
ora 11:00 si Adunarea creditorilor: 14.07.2020 
ora 11:00vor avea loc in Craiova, Strada Calea 
Bucuresti, Bl. 23B, parter, Judetul Dolj.

Casa de Insolventa Muntenia IPURL notifica 
deschiderea procedurii simplificate de faliemnt 
a societatii Aprines Textile SRL cu sediul in 
Ramnicu Sarat, strada Alecu Bagdat, nr 52, judet 
Buzau, CUI 34485296, J10/382/2015 potrivit 
Legii nr 85/2014 prin Sentinte nr 65 din data 
de 21.05.2020 pronunţată de Tribunalul Buzău, 
Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal in dosarul nr. 1348/114/2019. Termene 
stabilite: termenul limită înregistrare cereri de 
admitere creante suplimentare asupra averii 
debitorului la data de 05.07.2020 termen limită 
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afişarea 
si publicarea in BPI a tabelului suplimentar al 
creanţelor la data de 03.08.2020 si termenul 
pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la data de 01.09.2020. 

Continvest Insolvenţă S.P.R.L.: Se notifică 
tuturor creditorilor Metacom Business S.R.L., 
J13/2945/2005, CUI RO17947182, cu sediul în 
Municipiul Constanţa, Str. Mihai Viteazu, Nr. 69 - 
69A, camera 7, etaj 2, Județ Constanţa, că faţă de 
aceasta, prin SC 299/05.03.2020, pronunţată de 
Tribunalul Constanţa, în dosarul 1027/118/2018, 
a fost deschisă procedura de falimentului, conform 
Lg. 85/2014. Notificăm creditorii cu creanţe 
născute ulterior deschiderii procedurii insolventei, 
respectiv 07.03.2018 și până la data deschiderii 
procedurii falimentului, respectiv 05.03.2020, 
că au fost fixate următoarele termene: termenul 
limită pentru înregistrarea declaraţiilor de 
creanţă 19.06.2020, termenul pentru întocmire 
tabel suplimentar 17.07.2020, termenul pentru 
depunere contestaţiilor 7 zile de la publicarea 
tabelului suplimentar în BPI, termenul pentru 
întocmirea tabelului definitiv consolidat 
14.08.2020. 

LICHIDATORUL judiciar CII CONSTANTIN CORNELIU 
TIBERIUS in temeiul art42 si 147 din L85/2014 
notifica toti creditorii cunoscuti ca prin Incheierea 
de sedinta din data de 28.05.2020 pronunţată 
de Tribunalul Ilfov in dosarul 1412/93/2020 
s-a dispus deschiderea procedurii simplificate 
de faliment impotriva debitorului AGATHA 
SPEDITION SRL cu sediul in Voluntari str.Galata 
69 jud.Ilfov ORC J23/3501/2015 si Cod.Fiscal 
33148306 fiind stabilite urmatoarele termene: de 
inregistrare a declaratiilor de creanta13.07.2020-
nedepunerea in termen a declaratiilor de creanta 
atrage sanctiunea prevazuta de art.114 din 
Legea85/2014; de depunere a tabelului preliminar 
24.07.2020; de depunere a contestatiilor la tabelul 
preliminar 7zile de la publicarea in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar; 

cOMeMOrari
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