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LOCURI DE MUNCA-OFERTE

LICEUL Agricol Poarta Alba organi-
zeazã concurs, în baza HG 286/2011
ºi HG 1027/2014, la sediul unitãþii din
str. Palatului, nr.1, localitatea Poarta
Albã, judeþul Constanþa, în data de
27.10.2022, ora 9.00 proba scrisã ºi în
data de 27.10.2022 ora 11.30 interviul,
pentru ocuparea postului contractual
vacant( perioada nedeterminata) de:
Administrator Financiar I S , în cadrul
compartimentului Contabi l i tate.
Condiþii speciale de participare la
concurs sunt : - nivelul studiilor:
superioare economice de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licenþã; -
vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului: minim 10
ani. Dosarele de înscriere la concurs
se depun în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afisarii , respectiv
05.10.2022-19.10.2022 intre orele
09.00-14.00 la sediul institutiei.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la
sediul unitãþii. Relaþii suplimentare se
pot obþine de la sediul Liceului Agricol
Poarta Albã ºi la telefon 0241853519. *

CASA de Cultura A Studentilor
,,Dumitru Farcas”,cu sediul în Cluj-
Napoca, piata Lucian Blaga nr.1-3,
jud.Cluj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea postului-
dirijor grad IA,post vacant, contractual,
pe perioadã determinatã 1 an.Condiþii
specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-studeii superioare de
specialitate;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-8
ani.-experienta in domeniu cultural:8
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practica- 28.10.
2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-31.10.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei.Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este
de 10 zile lucratoare de la afiºare,la
sediul instituþiei.Date contact-Moca
Olimpia, tel.0741-217227. *

LICEUL Teoretic „General Dragalina”,
cu sediul în Oraviþa, Piaþa Ferdinand
nr.1, jud.Caraº-Severin, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator de patrimoniu
S-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
studii superioare;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-01.11.2022, ora 14.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-03.11.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-07.11.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,
tel.0255571657. *

ªCOALA Gimnaziala nr.1 Valea
Seacã, cu sediul în Valea Seacã,
str.Principalã nr.912, jud.Bacãu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor, 0,5
normã, post vacant contractual,pe

perioadã nedeterminatã. Condiþii spe-
cifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-primare;-vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-27.10.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-27.10.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-27.10.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,
tel.0234255004. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
,,Cãsuþa piticilor”,cu sediul în Gura
Humorului, jud.Suceava, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractual vacante, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului:-îngrijitor-1 post
contractual vacant,pe perioadã
nedeterminatã. Denumirea postului:-
muncitor bucãtãrie-1 post contractual
vacant,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor-studi i
medii;-vechime în special i tatea
studiilor necesare ocupãrii postului-
minim 2 ani. Data,ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului:-proba scrisã:-
27.10.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã:-27.10.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviului:-27.10.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei.Data limitã de depu-
nere a dosarelor este:-19.10.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei.Date contact:
-Elena Turza, tel.0740545931. *

LICEUL Teoretic Horia Hulubei,cu
sediul în oraº Mãgurele, str.Fizicienilor
nr.42, jud.Ilfov, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea posturilor:
-analist programator-post vacant
contractual,pe perioadã nedetermi-
natã. administrator patrimoniu-post
contractual vacant,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:
-analist programator-studii superioare,
absolvirea cu diplomã a unei instituþii
de învãþãmânt superior de profil;-
administrator patrimoniu-studi i
superioare, îndeplinirea condiþiilor
prevãzute de legislaþia în vigoare
pentru funcþia de inginer/subinginer,
economist.-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii posturilor-3
ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-28.10.2022,
ora 10.00,la sediul instituþiei; proba
practicã-28.10.2022, ora 14.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu- 28.10.
2022, ora 16.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþ iei.Date
contact-secretariat, tel.0214574426. *

ªCOALA Gimnazialã nr.19 Braºov, cu
sediul în Braºov, Aleea Lãcrãmioarelor
nr.2, jud.Braºov, organizeazã
concurs,pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului- îngrijitor post vacant con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- gimnaziale;
-vechime în specialitatea studiilor ne-
cesare ocupãrii postului-nu se solicitã.

Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-selecþia dosarelor- 27.10.
2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-28.10.2022, ora 12.00,
la sediul instituþiei;-proba interviu-
28.10.2022 , ora 14.00,la sediul in-
stituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 lucrã-
toare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0268
329007. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Aviator Ioan
Sava”, cu sediul în Alþîna, str.Principalã
nr.174, jud.Sibiu, organizeazã con-
curs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea postului-
îngrijitoare-1 post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-8 clase;-vechimea
necesarã în specialitatea studiilor-nu
se solicitã. Data,ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului:-proba scrisã-
28.10.2022, ora 10.00,la sediul institu-
þiei;-proba practicã-28.10.2022, ora
11,30, la sediul instituþiei;-proba
interviu- 28.10.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pen-
tru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,
tel.0745794468, e.mail:scoalaaltina@
yahoo.com. *

MUNICIPIUL Miercurea-Ciuc cu
sediul în Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii,
nr.1, jud.Harghita organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/ 2014.-Denumirea pos-
tului:-1 post de Îngrijitor grad profe-
sional debutant-post vacant, contrac-
tual,pe perioadã nedeterminatã,la
Serviciul de asistenþã comunitarã-
Direcþia de asistenþã socialã,din cadrul
Primãriei Municipiul Miercurea-Ciuc;
Condiþii specifice de participare la
concurs pentru ocuparea postului:-
studii generale/medii; -vechime in
specialitatea studiilor-nu se solicita;
Data,ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã:- 28.10.2022,
ora 10.00,la sediul societatii-proba
interviu-02.11.2022, ora 13.00,la
sediul societatii.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 10 zile
lucrãtoare, de la afiºare (05.10.2022-

18.10.2022, inclusiv), la sediul
Primãriei Municipiului Miercurea-Ciuc.
Date contact:-Municipiul Miercurea-
Ciuc, Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþii,
nr.1, Jud.Harghita. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la sediul Primãriei
Municipiului Miercurea-Ciuc, cam.139
ºi la tel.0266-315120/234, sau pe
e-mail:kovacszsuzsa@szereda.ro. *

LICEUL Tehnologic „Traian Grozã-
vescu”,cu sediul în Nãdrag, str.ªcolii
nr.1, jud.Timiº, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post con-
tractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G. nr.
1027/2014 cu respectarea prevederilor
OUG nr.80/2022. Denumirea postului-
ingrijitor-post contractual vacant,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-minim scoala profe-
sionala, cursul de igiena prezinta un
avantaj-disponibilitate pentru program
flexibil-2 schimburi-vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-28.10.2022, ora 13.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-28.10.2022,
ora 15.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-28.10.2022, ora 16.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucratoare de la publicare prin
afiºare,la sediul instituþ iei.Date
contact-secretariat, tel.0256328315. *

ªCOALA Gimnazialã ”Nicolae
Labiº”,cu sediul în Bucureºti, str.Firidei
nr.2, sector 3, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea pos-
tului- secretarã, post vacant contrac-
tual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii
de specialitate;-vechime în specia-
litatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-31.10.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-31.10.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-31.10.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,

tel.0213486271, email:ºcoalanicolae
labiº@gmail.com. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.
23,cu sediul în Botoºani, Aleea Nucului
nr.8, jud.Botoºani, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor-îngrij itor-2
posturi temporar vacante contractuale,
pe perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la con-
curs:-nivelul studiilor-medii;-vechime
în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu necesitã. Data,ora
ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-21.10.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba
practicã-21.10.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu- 21.10.
2022, ora 13.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de
concurs este de 5 zile lucrãtoare de la
afiºare. Dosarele se pot depune zilnic
între orele:-08.00-12.00,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,
tel.0769276960. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Luica,cu
sediul în Luica, str.Ion Creangã, nr.13,
jud.Cãlãraºi, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-secretar I S (0,50 normã)-post
vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu
se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-28.10.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-28.10.2022,
ora 11.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu-28.10.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact: -tel.0242
527022. *

COMUNA Plãieºii de Jos,cu sediul în
Comuna Plãieºii de Jos,sat Plãieºii de
Jos,nr.235, jud.Harghita, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.
nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-mediator sanitar, Compar-
timent Asistenþã socialã-post temporar
vacant contractual,pe perioadã deter-
minatã, pânã la data de-22.07.2024.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor-studi i
medii;-curs de calificare mediator
sanitar finalizat cu atestat,sau în curs
de absolvire;-cunoºtiinþe de bazã de
operare pe calculator;-vechime în
specialitatea studii lor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-21.10.2022,
ora 10.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu în termen de maximum 4 zile
lucrãtoare de la data susþinerii probei
scrise.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 5 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact-secretariat,
tel.0266333010. *

CONCURSUL publ icat in data
de-03.10.2022, de catre Universitatea
Tehnica din Cluj-Napoca, pentru 2

posturi de asistent de cercetare se
amânã pentru o data ulterioara. *

GRADINITA cu Program Prelungit
„Junior”,cu sediul în Slobozia,
str.Alexandru Odobescu nr.8, jud.
Ialomita organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului
ingrijitor 1M-post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-medii; -vechime în
specialitatea studii lor necesare
ocupãrii postului-7 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-28.10.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba
interviu- 31.10.2022, ora 09.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare, la sediul
instituþiei.Date contact:-secretariat,
tel.0243231044. *

COLEGIUL Tehnic ,,Edmond
Nicolau”,cu sediul în Focºani, str.1
Decembrie 1918 nr.10, jud.Vrancea,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-paznic-post
vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþiile specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
studii medii/generale; -vechime în
special i tatea studi i lor-minim 5
ani;-disponibilitate pentru munca în
schimburi-zi/noapte; -atestat-agent de
pazã/securitate; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-Depunerea
dosarelor candidaþilor 03-14.10.2022
între orele 08:00-15:00,la sediul
insituþiei;-proba scrisã-26.10.2022, ora
10:00,la sediul insituþ iei;-proba
interviu-27.10.2022, ora 10:00,la
sediul insituþiei;Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþiei.Date contact: 0771606775-
secretariat. *

SAFIR LOGISTICS SRL CU sediul
in Oras Bragadiru, Jud. I l fov,
angajeaza Taietor manual lemn de foc
nr. posturi 8 COD COR 921503,
Incarcator-descarcator nr .posturi 7
COD COR 933301, Manipulant marfuri
nr .posturi 7 COD COR 933303 , cu
experienta, studii generale, cunostinte
limba engleza, perioada determinata,
program 8 ore/zi, luni-vineri, contact:
0721477400. *

HAPPY CONSTRUCT ASHANTI
SRL cu sediul in Mun. Slobozia, Jud.
Ialomita, angajeaza Zidar nr .posturi 2
COD COR 711205, Rigipsar nr .posturi
2 COD COR 712406, Zugrav nr
.posturi 2 COD COR 713102, Izolator
nr .posturi 2 COD COR 712405, Mun-
citor necalificat la demolarea cladirilor,
captuseli zidarie, placi mozaic, faianta,
gresie, parchet nr .posturi 2 COD COR
931301, cu experienta, studii generale,
cunostinte limba engleza, perioada
determinata, program 8 ore/zi ,
luni-vineri, contact: 0721477400. *

“SUBSCRISA Hella Romania SRL,
persoana juridica romana cu sediul în
Timis, Ghiroda, Str. Hella, Nr. 3,
angajeaza: logistician gestiune flux-
cod cor 214135, 1 post (cerinte: studii
superioare, lb. engleza). Interviu la
sediul Firmei. Informati i la tel:
0750706822". *

BURSA MUNCII

VANZARI
GARSONIERE

Vand Garsoniera 38 mp etaj 1,
bucatarie inchisa 7,65mp - Suprafete
camere: Living 18.0mp, Hol 5.35mp,
Baie 4.5mp -Balcon 2,5mp, Imobilul se
afla in imediata apropiere a
magazinului Lidl Bratarii (200m), are
un regim de inaltime P+2+3ET;
incalzire in pardoseala,centrala
apartament 24Kw, tamplarie
Salamander cu geam tripan. Direct de
la dezvoltator 0% comision,TVA 5%
inclus, finisaje la alegere, loc parcare
suprateran. Telefon: 0748.242.242,
pret: 48.200 euro.
Proprietar, vand garsoniera cu
suprafata utila de 31 mp situata
vis-a-vis de stadionul Olimpia, Calea
Vitan, la etajul 9 din 10. Garsoniera
este renovata recent si se vinde
complet mobilata si utilata. Pret:
48.000 euro, telefon: 0722.216.511.

DOUA CAMERE

Vand apartament 2 camere confort 1
semidecomandat cu centralã termicã,
termopane, uºa de metal, bloc de
cãrãmidã, zona Luncã. Telefon:
0748.118.777, pret: 40.000 euro.
Apartament de vanzare in Sibiu 2
camere situat in zona Calea Cisnadiei -
Arhitectilor cu suprafata construita de
77 mp si suprafata utila 54 mp
amplasat la etajul 2 intr-un imobil cu

regim de inaltime P+2+M. Pret: 74.990
euro, telefon: 0369/823.823.

Apartament 2 camere decomandat,
situat la etajul 5/8, in bloc reabilitat,
liber, gol, gresie, faianta, parchet, usa
metalica, aer conditionat. Acte in
regula, se accepta credit! PRet: 76.900
eyro. Relatii la telefon: 0725.0660.070.

Apartament 2 camere Berceni-
Aliorului confort 1, semidecomandat,
etaj P din 4, suprafata 47 mp, an
constructie 1970. Apartamenul
necesita renovare completa. Telefon:
0736.378.588, pret: 56.000 euro.

Se ofera spre vanzare un apartament
compus din 2 camere, decomandat, in
bloc din anii 1980, Mihai Bravu,
metrou, reabilitat in zona cu facilitati.
Apartamentul este la etajul 6, avand
gresie, faianta, UM,aer conditionat,
termopan, parchet. Pret 80.000 euro,
negociabil. Telefon: 0722/740.750

Salaj, Tunsu Petre, 2 camere, confort
2, semidecomandat, 2/4, balcon,
gresie, faianta, parchet, centrala
termica Motan, direct proprietar, su 37
m, 1975. Zona curata si linistita, loc de
parcare gratuit, intretinere mica. Pret
31.000 euro, Telefon: 0730.095.014

Proprietar, vand apartament
impecabil 2 camere in Berceni,
ansamblul rezidential Bucuria.
Apartamentul se vinde cu mobila de
bucatarie si baie clasa superioara. Pret
68.000 euro negociabil. Telefon
0721/919.121

Vand apartament 2 camere Unirii ,
1997, confort 1 decomandat, 70 m p,
etajul 3 / 8, 3 balcoane, loc parcare,
complet renovat, mobilat si utilat, ideal
investitie sau pentru locuit. Pret:
140.000 euro, telefon: 0743.274.568

Vand apartament 2 camere in bloc de
apartamente (etaj 3), sector 6, an
constructie imobil 2020, suprafata
totala 54.20 m2. Apartamentul se
vande la cheie, complet mobilat si
uti lat. Locurile de parcare sunt
exterioare. Pret: 160.000 euro, telefon:
0762.477.824

Vand apartament cu 2 camere Titan,
Baba Novac, metrou, semide-
comandat, renovat, mobilat, situat la
etajul 1 in bloc de 4 nivele, acte la
zi. Telefon: 0725.060.020, pret: 69.000
euro negociabil.

TREI CAEMERE

Apartament tip PENTHOUSE in zona
Girocului , 3 camere, 90 mp
utili+TERASA 32 mp, centrala termica
proprie cu incalzire prin pardoseala,
finisaje moderne de calitate, un loc de
parcare la demisol inclus in pret. Pret
145.000 Eur, negociabi l , Tel:
0747054833

Apartament 3 camere decomandat,
situat la etajul 9/10, bloc reabilitat se
vinde mobilat, utilat, vedere libera, loc
de parcare. Acte in regula!
0726.066.070, pret: 90.900 euro.

Vand apartament cu 3 camere, 60 mp,
in zona Diham- blv. Chisinau, metrou
Costin Georgian, pret: 80.000 euro
negociabil. Telefon: 0758.855.045.

TERENURI

Particular - Vând teren intravilan
Com. Gherceºti , Sat Gîrleºt i ,
Suprafaþa 1518 mp cu deschidere la
stradã de 11,79m. Terenul este plat,
neinundabil ºi beneficiazã de toate
condiþiile/utilitãþile (drum asfaltat;apã;
canalizare;curent electric ºi gaze
naturale). Preþ 28 euro/mp negociabil.
Telefon: 0752.233.293.

CUMPARARI

TERENURI

REGIA AUTONOMÃ - REGISTRUL
AUTO ROMÂN, cu sediul în Bucureºti,
Calea Griviþei nr. 391A, sectorul 1,
numãrul de ordine la Registrul
Comerþului J40/5191/1992, C.U.I.: RO
1590236, cont: RO57RNCB0086
023664390001, BCR Agenþia Griviþa,
ADUCE LA CUNOªTINÞA CELOR
INTERESAÞI INIÞIEREA PRO-
CEDURII DE ACHIZIÞIE A UNUI
TEREN CU DESTINAÞIA ”SEDIU
ADMINISTRATIV” ÎN MUNICIPIUL
MUNICIPIUL FOCªANI ªI ZONA
METROPOLITANÃ A ACESTUIA.
OBIECTUL ACHIZIÞIEI ÎL CON-
STITUIE UN TEREN AVÂND
SUPRAFAÞA CUPRINSÃ ÎNTRE

8.000 mp - 10.000 mp. Accesul la teren
trebuie sã se facã dintr-un drum
existent fãrã resticþii de tonaj pe care
pot circula autovehicule de trafic greu
(ce au tonaj pânã la 40 t) ºi trebuie sã
fie facil pentru toate tipurile de
vehicule, de pe ambele sensuri de
circulaþie. Deschiderea la drum sã fie
de minim 40 m. Pe teren sã nu existe
restricþii de construire din cauza unor
monumente istorice învecinate sau
culoare de zbor aeronautic iar în
imediata apropiere sã nu existe reþele
sau magistrale de transport utilitãþi ce
impun restricþii de construire sau
utilizare, cum ar fi reþele electrice de
înaltã tensiune subterane sau
supraterane, magistrale sau reþele de
gaze naturale, reþele de canalizare sau
apã, reþele de telefonie specialã. În
apropierea terenului sau la limita
acestuia sã existe utilitãþi de unde se
pot face branºamente de: apã,
canalizare, gaze naturale, energie
electricã, reþea de telefonie. Caietul de
sarcini se gãseºte pe site-ul
http:/ /www.rarom.ro. Informaþi i
suplimentare referitoare la imobil pot fi
procurate pânã la data de 12.10.2022
de la Departamentul Investiþii din
cadrul RAR –RA. la telefon
021.202.7000/ interior 8298. Data
limitã de depunere a ofertelor este
14.10.2022, ora 12:00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura
R.A.R. –R.A. din Bucureºti, Calea

Griviþei nr. 391A, sectorul 1. Numãrul
de exemplare în care trebuie depusã
oferta: 1 exemplar. Data ºi locul
deschiderii ofertelor este 17.10.2022,
ora 10. *
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ANUNTURI DIVERSE

DIVERSE
INCHIDERE societati cu datorii.
Esalonare datorii. Recuperare creante.
Insolventa, reorganizare, lichidare
judiciara. Societate Profesionala Lex
Grup Reorganizare IPURL cu sediul in
Cluj-Napoca, cartier Gheorgheni, str.
Al. Vaida Voevod nr. 59, bl. C2, et. 1,
ap. 101 (deasupra magazinului
Kaufland). Relatii la tel. 0758062030
sau mail secretariat@reorganizare.
com. *
ANUNÞ PUBLIC privind solicitarea de
emitere a autorizaþiei integrate de
mediu care va fi depusã la Agenþia de
Protecþie a Mediului Ilfov cu sediul în
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
Bucureºti, de catre SC ROMCARTON
SA, cu sediul în Oraºul Popesti
Leordeni, ªoseaua Olteniþei, nr.249,
judeþul Ilfov, în scopul desfãºurãrii
activitãþii de producere a hârtiei ºi
cartonului prevãzutã în Legea
278/2013, privind emisiile industriale,
la punctul 6 din Anexa 1, respectiv:
Producerea în instalaþii industriale de
hârtie ºi carton cu o capacitate de
producþ ie de peste 20 tone/zi .
Solicitarea de emitere a autorizaþiei
integrate de mediu se referã la
creºterea producþiei la 280 tone/zi.
Informaþii privind impactul potenþial
asupra mediului al activitãþii pentru
care se solicitã emiterea autorizaþiei
integrate de mediu pot fi consultate în
timpul programului de lucru la sediul
APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1,
sector 6, Bucureºti. Observaþiile,
sugestiile, propunerile publicului se
primesc în scris, la sediul APM Ilfov din
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
Bucuresti sau electronic la adresa de
mail a APM: office@apmif.anpm.ro
pânã la data de 27.10.2022. *
SUBSCRISUL, CABINET INDIVI-
DUAL DE INSOLVENÞÃ SÁNDOR
OTILIA – MIHAELA, identificat prin CIF
42044177, numãr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenþã: 1B
4992, având sediul social în Bucureºti,
Calea Victoriei nr. 142-148, sc. A, et. 3,
ap. 27, Sector 1, reprezentat legal prin
practician în insolvenþã Sándor Otilia –
Mihaela, în calitate de administrator
judiciar provizoriu al debitoarei
ALDAMAR UZAN S.R.L. – în insol-
venþã, in insolvency, en procedure
col lect iv, identi f icatã prin CUI
19492567, nr. înreg. la Reg. Com.:
J40/6269/2013, având sediul social în
Bucureºti, Bd. 1 Mai nr. 22, bl. 4-S-14,
ap. 86, sector 6, desemnat în aceastã
calitate prin Încheierea din data de
15.09.2022, pronunþatã de Tribunalul
Bucureºti, Secþia a VII-a Civilã, în
Dosarul nr. 21199/3/2022, în temeiul
art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014,
privind procedurile de prevenire a
insolvenþei ºi de insolvenþã NOTIFICÃ
Deschiderea generale a insolvenþei
împotriva debitoarei ALDAMAR UZAN
S.R.L. – în insolvenþã, in insolvency, en
procedure collective, având în vedere
faptul cã la data de 15.09.2022 a fost
admisã cererea formulatã de cãtre
instituþia bugetarã DITL Sector 6. Prin
încheiere au fost stabilite urmãtoarele
termene: Termenul limitã pentru
înregistrarea cererilor de admitere a
creanþelor asupra averii debitoarei –
28.10.2022. În temeiul art. 114 alin. (1)
din Legea nr. 85/2014 privind pro-
cedurile de prevenire a insolvenþei ºi
de insolvenþã, nedepunerea cererii de
admitere a creanþei pânã la termenul
menþionat atrage decãderea din
drepturi privind creanþa/creanþele pe
care le deþineþi împotriva debitorului.
Cererea de admitere a creanþei va
cuprinde: numele/denumirea cre-
ditorului, domiciliul/sediul, suma
datoratã, temeiul creanþei, precum ºi
menþiuni cu privire la eventualele
cauze de preferinþã. La cerere vor fi
anexate documentele justificative ale
creanþei ºi ale actelor de constituire de
cauze de preferinþã, precum ºi taxa
judiciarã de timbru, în valoare de 200
de lei. Cererea de înscriere a creanþei
ºi documentele care o însoþesc vor fi
depuse la dosar sau trimise prin poºtã
pe adresa instanþei, în dublu exemplar,
unul pentru a fi comunicat adminis-
tratorului judiciar ºi unul pentru a
rãmâne la dosar, cu menþiunea cã
exemplarul pentru administratorului
judiciar poate fi comunicat în mod
direct acestuia, prin poºtã. De
asemenea, vã solicitãm sã comunicaþi
administratorului judiciar pe email o
copie a declaraþiei de creanþã depusã
la dosarul cauzei. Termenul de
întocmire ºi publicare în BPI a tabelului
preliminar al creanþelor – 17.11.2022.
Termenul limitã pentru introducerea
eventualelor contestaþii la tabelul

preliminar este de 7 zile de la data
publicãrii în BPI a tabelului preliminar.
Data primei ºedinþe a adunãri i
generale a creditorilor – 22.11.2022,
ora 15:00. Locul desfãºurãrii primei ºe-
dinþe a adunãrii generale a creditorilor
este la sediul administratorului judiciar
din Bucureºti, Calea Victoriei nr.
142-148, sc. A, et. 3, ap. 27, Sector 1.
Ordinea de zi: 1. prezentarea situaþiei
debitorului; desemnarea/ confirmarea/
înlocuireaadministratorului judiciar,
Cabinet Individual de Insolvenþã
Sándor Otilia-Mihaela; stabilirea
remuneraþiei administratorului judiciar;
desemnarea comitetului creditorilor.
Termenul de întocmire ºi publicare în
BPI a tabelului definitiv al creanþelor –
12.12.2022; Termenul pentru
continuarea procedurii – 19.01.2023.
Având în vedere faptul cã documentele
transmise prin serviciile poºtale pot sã
nu fie recepþionate în termen util sau sã
fie recepþionate eronat, vã rugãm sã
transmiteþi orice document/informaþie
referitoare la dosarul sus-menþionat ºi
prin email, la adresa: cii.otilia.sandor@
gmail.com. Administrator judiciar:
CABINET INDIVIDUAL DE INSOL-
VENÞÃ SÁNDOR OTILIA - MIHAELA
Prin practician în insolvenþã Sándor
Otilia – Mihaela. *
“CII Barbuleasa Ion, în calitate de
lichidator al debitoarei PAF SEED
GOLD SRL,CUI 31635640,sediul in
Judetul Calarasi, comuna Soldanu,
deschiderea procedurii simplificate de
faliment conform Hotararii din 22.07.
2022 pronuntata de Tribunalul Cala-
rasi, Sectia Civila in Dosarul 204/
116/2021.Termenul de depunere a
creantelor suplimentare :10 zile de la
primirea notificarii,Data tinerii adunarii
generale a creditorilor si a asociatilor
17.10.2022, data continuarii procedurii
22.11.2022 Creditorii se pot adresa
instantei sau lichidatorului judiciar.
Relaþi i suplimentare la telefon:
0756640406 sau email: barbuleasa@
yahoo.com”. *
C.I.I. RUSÃNESCU ANDREEA-
LILIANA în calitate de lichidator judiciar
al debitoarei INTERACTIVISION
S.R.L., în temeiul art. 147, art. 99 alin.
(1) ºi art. 100 alin.(1) din Legea nr.
85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1)
ºi art. 67, alin. (1) ºi alin. (2) din acelaºi
act normativ, NOTIFICÃ Deschiderea
procedurii simplificatã a falimentului
împotriva debitoarei INTERAC-
TIVISION S.R.L. (CUI 24203100,
J40/12386/2008), prin Încheierea de
ºedinþã din data de 07.09.2022,
pronunþatã de Tribunalul Bucureºti, în
Dosarul nr. 22735/3/2022. Creditorii
societãþii INTERACTIVISION S.R.L.
trebuie sã procedeze la înscrierea la
masa credalã a acesteia prin
depunerea cererii de admitere a
creanþei, însoþitã de documentele
justificative ºi de dovada plãtii taxei de
timbru, în cuantum de 200 lei. Termene
stabilite în procedurã: Termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanþelor asupra averii debitorului:
24.10.2022. Termenul limitã pentru
publicarea tabelului preliminar al
creanþelor: 03.11.2022. Termenul
pentru publicarea tabelului definitiv al
creanþelor: 28.11.2022. Prima ºedinþã
a Adunãrii creditorilor: 08.11.2022, ora
14.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Mun. Bucureºti, str. Baba Novac nr.
22, bl. 24C, ap. 56, sector 3, ordinea de
zi urmând a fi publicatã în BPI.
Lichidator judiciar: C.I.I. RUSÃNESCU
ANDREEA-LILIANA. *
CII TOMESCU ALINA SANDA, NR.
U.N.P.I.R. 1B4823, Bucureºti, Str.
Ipotesti nr.21, etaj 1, ap. 2, sector 4,
CIF: 24908224, LICHIDATOR JU-
DICIAR al debitoarei IMY &
ANGELICA SRL, cu sediul în Mun.
Arad, Str. UNIRII, Nr. 9, Ap. 4, Jud.
Arad, J02/473/2013, CUI 31590246,
prin Sentinta nr. 659/21.09.2022,
dosar nr. 1881/108/2022, Tribunalul
Arad, Sectia a II-a Civila, în temeiul art.
145 alin.1 raportat la art. 71 alin. 1 din
Legea 85/2014, NOTIFICÃ intrarea
debitorului in procedura simplificata de
faliment. Termene limita: - pentru
inregistrarea cererilor de admitere a
creantelor– 28.10.2022; TABELUL
PRELIMINAR– 11.11.2022; TABEL
DEFINITIV– 06.12.2022; Data primei
sedinte a adunari i generale a
creditorilor – 16.11.2022, ora 114.00.
Locul desfasurarii adunarii: sediul
debitoarei. Continuarea proceduriii
–14.12.2022. *
COMUNICAT privind disponibilitatea
raportului semestrial 30.06.2022
Consiliul de Administraþie al societãþii
TARNAVA S.A. cu sediul în
Sighiºoara, Str. Mihai Eminescu, nr.
69, jud. Mureº, înregistratã la O.R.C.

sub nr. J26/17/1991, C.I.F. RO
1228504, prin prezentul comunicat,
informeazã acþionarii cã Raportul
semestrial aferent perioadei
01.01.2022 – 30.06.2022 este dispo-
nibil pe site-ul www.tctrust.ro, sec- tiu-
nea Informari – Raportari Financiare,
incepand cu data de 03.10.2022. *

NOTÃ de informare a investitorilor
Fondului Deschis de Investiþii OTP
Real Estate & Construction În
conformi ta te cu preveder i le
Prospectulu i de Emisiune al
Fondului Deschis de Investiþii OTP
Real Estate & Construction, OTP
Asset Management România SAI
SA, anunþã investitorii înregistraþi
în Registrul deþinãtorilor de unitãþi
de fond OTP Real Estate & Con-
struction la data de 03 octombrie
2022, cã data calculului pentru ve-
nitul distribuibil aferent Trimestrului
III 2022, este data de 30 septem-
brie 2022, iar valoarea venitului
distribuibil per unitatea de fond
este de: Pentru Clasa L 8,75275537
Lei/unitatea de fond Pentru Clasa
E 1,77411910 Eur/unitatea de fond
Plata venitului distribuibil se va
face în termen de maxim 10 de zile
de la data de înregistrare. Câºtigul
obþinut ca urmare a deþineri i
unitãþilor de fond la Fondul Deschis
de Investiþii OTP Real Estate &
Construction se impoziteazã în
conformitate cu prevederile Co-
dului fiscal în vigoare. Distribuþia
câºtigului se va face în numerar ºi
va fi transferatã în contul curent al
investitorului menþionat în relaþia
cu OTP Asset Management Ro-
mânia SAI SA. Dacã sumele nu vor
putea fi virate în contul curent al
investitorului din motive neim-
putabile Administratorului, acestea
vor fi virate într-un cont bancar, ne-
purtãtor de dobândã, la dispoziþia
investitorilor, pânã la data pres-
crierii termenului legal de platã.
OTP Asset Management România
SAI SA, adresa Aleea Alexandru
nr. 43, sector 1, Bucureºti este
înregistratã la Registrul Comerþului
cu nr. J40/15502/2007, Cod unic
de înregistrare 22264941, Decizie
autorizare ASF nr. 2620/- 18.12.
2007, înscrisã în Registrul A.S.F.
cu nr. PJ05SAIR/400023, înregis-
trare ANSPDCP nr. 8236, www.
otpfonduri.ro. *

ANUNÞ public privind decizia etapei
de încadrare Ngoy-Fiama Ana-Maria ºi
Ngoy-Fiama Kayembe. Ngoy-Fiama
Ana-Maria ºi Ngoy-Fiama Kayembe,
titular al proiectului CONSTRUIRE
CLÃDIRE ADMINISTRATIVÃ P+1E
CU FUNCÞII DE BIROURI, ATELIER
PRODUCÞIE, DEPOZITARE, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare. NU SE SUPUNE
EVALUÃRII DE IMPACT ASUPRA
MEDIULUI/EVALUÃRII ADEC-
VATE/EVALUÃRII IMPACTULUI
ASUPRA CORPURILOR DE APÃ de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul CONSTRUIRE CLÃDIRE
ADMINISTRATIVÃ P+1E CU FUNCÞII
DE BIROURI, ATELIER PRODUCÞIE,
DEPOZITARE, propus a fi amplasat în
str.Fulger, nr.64, Buftea, Ilfov. Proiectul
acordului de mediu ºi informaþiile
relevante pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protecþia Mediului Ilfov: Bucureºti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în
zi lele de Luni-Joi, între orele
09.00-12.00, precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: apmif.anpm.ro.
Observaþiile/contestaþiile publicului se
primesc la sediul APM Ilfov, Bucureºti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în
termen de 10 zile de la data publicãrii
anunþului pe pagina de internet a
autoritãþii competente pentru protecþia
mediului. *
ANUNÞ public privind depunerea
solicitarii de emitere a acordului de
mediu. SC LUSCAN ASFALT SRL, în
calitate de beneficiar, cu sediul în
Municipiul Buzãu, Strada Plevnei,
Nr.5, Judeþ Buzãu, CUI:RO44099390,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Construire platforme betonate în
vederea amplasãrii unei staþii de asfalt
ºi a unui cântar auto, construire birouri,
platformã betonatã,laborator, anexe ºi
împrejmuire teren”, propus a fi
amplasat în Judeþul Ilfov, Comuna
Cernica, Sat Cãldãraru, identificat prin
nr. cadastral 58158. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM ILFOV,

Str.Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6 ºi
la sediul SC LUSCAN ASFALT SRL
din municipiul Buzãu, Strada Plevnei
Nr.5, Judeþ Buzãu în zilele de luni-
vineri, între orele 09.00-12.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM ILFOV. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
SPRL, cu sediul profesional in
Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin
asociat coordonator Turmac Mihaela
în calitate de administrator judiciar al
debitorului PRACTIC CONTAB SRL,
cu sediul în Bucureºti, Sectorul 3,
Strada Intrarea Platon, Nr. 5, Camera
2-5, Etaj 2, avand CUI 15387780, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/5621/2003, desemnat prin
Sentinta civila nr. 3930 din data de
29.09.2022 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti - Secþia a VII-a Civilã, în
dosarul nr. 20966/3/2022, notifica
deschiderea procedurii de insolventa
prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva societat i i PRACTIC
CONTAB SRL. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva PRACTIC CONTAB
SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata scriptic la grefa
Sectiei a VII-a Civila a Tribunalului
Bucuresti si in format electronic PDF
de maxim 4MB fiecare, pe adresa
e-mail a Sectiei a VII a Civila a Tri-
bunalului Bucuresti (trb-insolventa@
just.ro), cu referire la dosarul nr.
20966/3/2022, in urmatoarele conditii :
a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 04.11.2022; b)
termenul l imita de veri f icare a
creantelor, intocmire si publicare in BPI
a tabelului preliminar de creante
24.11.2022; c) termenul de definitivare
a tabelului creantelor 19.12.2022; d)
data primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 29.11.2022, ora 12.00 ; e)
adunarea generala a asociatilor
PRACTIC CONTAB SRL la data de
17.10.2022, ora 12.00 la sediul
administratorului judiciar din Bd.Unirii
nr.78, Bl.J2, Sc.2, Etj.3, Ap.39, Sector
3, Bucuresti, cu unic punct pe ordinea
de zi „Desemnarea administratorului
special”. Nedepunerea declaraþiei de
creanþa la termenul stabilit este
sancþionata conform art.114 din Legea
nr.85/2014. *

SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In
Bucuresti, sector 3, e-mail office@
fiducia.com.ro, notifica deschiderea
procedurii de faliment in forma ge-
nerala prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva debitorului INTERDAVA
SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ser-
gent Major Carpea Ion nr.13, sector 5,
avand CUI 20138165, J40/15185/
2008, potrivit Sentintei civile nr.3958
din data de 30.09.2022, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti – Sectia a-VII-a
Civila, in dosarul nr. 10703/3/2022.
Informatii despre termenele limita
stabilite de instanta, masurile dispuse
in cauza, sanctiunile procedurale si
termenele de control pot fi obtinute de
pe portalul instantelor de judecata, din
editia online a Buletinului Procedurilor
de Insolventa la adresa http://portal.
onrc.ro sau la arhiva instantei. *

UAT TINOSU. Anunþ prealabil privind
afiºarea publicã a documentelor
tehnice ale cadastrului Denumire
judeþ: PRAHOVA Denumire UAT: UAT
TINOSU Sectoare cadastrale: 18, 24,
36, 50 OCPI Prahova anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 18, 24, 36, 50, începând
cu data de 11 octombrie 2022, pe o
perioadã de 60 de zile calendaristice,
la sediul Primãriei Comunei Tinosu,
judeþul Prahova, conform art. 14 alin.
(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii Imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Data de început a afiºãrii:
11.10.2022 Data de sfârºit a afiºãrii:
11.12.2022 Adresa locului afiºãrii
publice: Sediul Primãriei Comunei
Tinosu. Repere pentru identificarea
locaþiei: Comuna Tinosu, sat Tinosu,
nr. 338, jud. Prahova. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice

vor putea fi depuse la sediul Primãria
Comunei Tinosu ºi pe site-ul ANCPI.
Alte indicaþii utile pentru cei interesaþi:
primaria@comunatinosu.ro. Informaþii
privind Programul naþional de cadastru
ºi carte funciarã 2015-2023 se pot
obþine pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/. *

A.G.A.
CONVOCATOR. Preºedintele
Consi l iului de Administraþ ie al
AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureºti,
B-dul Iuliu Maniu nr. 220A, sector 6,
înregistratã la Registrul Comerþului sub
nr. J40/23/1990, CIF RO 448560, în
temeiul prevederilor legale si statutare,
convoacã Adunarea Generalã
Extraordinara a Acþionarilor societãþii
înscriºi la Registrul Acþionarilor la data
de referinþã 28.10.2022 adunare ce va
avea loc la sediul AEROTEH S.A. în
data 08.11.2022, ora 12:00, în prima
convocare, respectiv 09.11.2022, ora
12:00, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi, în a doua convocare, în
cazul în care nu s-ar putea þine cea
dintâi din cauza neîndepl inir i i
condiþiilor legale ºi statutare. Ordinea
de zi a Adunãrii Generale Extra-
ordinare a Acþionarilor este urmãtoa-
rea: 1. Radierea din obiectul secundar
de activitate al societatii a activitatii
Cod CAEN 2540 Fabricarea arma-
mentului ºi muniþiei. 2. Mandatarea
preºedintelui Consiliului de Admi-
nistraþie sã semneze în numele
societãþii Hotãrârea Adunãrii Generale
Extraordinare a Acþionarilor, actul
consti tut iv actual izat ºi pentru
îndeplinirea tuturor formalitãþilor în
executarea hotãrâri lor luate de
Adunarea Generalã Extraordinara a
Acþionarilor. Începând cu data de
06.10.2022, materialele informative
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi, documentele care
urmeazã sã fie prezentate adunãrii
generale, prezentul convocator,
proiectul de hotãrâre pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi, se pot
consulta ºi procura de la sediul
societãþii, între orele 11,00 – 14,00.
Accesul acþionarilor, înscriºi în
Registrul Acþionarilor la data de
referinþã, în locul unde se desfãºoarã
Adunarea Generalã Extraordinara a
Acþionarilor este permis prin simpla
probã a identitãþii acestora, fãcutã, în
cazul acþionarilor persoane fizice, cu
actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice ºi al acþionarilor
persoane fizice reprezentate, cu
procurã specialã, datã persoanei fizice
care le reprezintã ºi act de identitate a
reprezentantului. Unul, sau mai mulþi
acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul
social are/au dreptul: (a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunãrii
generale, cu condiþia ca fiecare punct
sã fie însoþit de o justificare, sau de un
proiect de hotãrâre propus spre
adoptare de adunarea generala.
Solicitãrile trebuie transmise la sediul
societãþii pânã în data de 21.10.2022
ora 16.00, ora de închidere a
programului societãþii. (b) de a
prezenta în scris proiecte de hotãrâre
pentru punctele incluse, sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrii generale, cel târziu pânã în
data de 21.10.2022 ora 16.00, ora de
închidere a programului societãþii.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita
va fi publicata în data de 26.10.2022, în
conformitate cu prevederile legale în
vigoare. Fiecare acþionar are dreptul sa
adreseze întrebãri privind punctele de
pe ordinea de zi a adunãrii generale, la
care societatea va raspunde conform
prevederilor legale în vigoare. Întrebã-
rile acþionarilor vor putea fi transmise în
scris, fie prin poºtã, sau servicii de
curierat (la sediulsocietãþii menþionat
mai sus), fie prin mijloace electronice
(la adresa de e-mail george.ardeleanu
@aeroteh-sa.ro). Pentru identificarea
persoanelor care adreseazã întrebãri,
acestea vor anexa solicitãrii copii ale
documentelor care sã le ateste
identitatea. Au dreptul de a participa ºi
a vota în cadrul adunãrii generale doar
persoanele care deþin calitatea de
acþionar la data de referinþã, respectiv
28.10.2022. Acþionarii îndreptãþiþi sã

încaseze dividende sau sã exercite
orice alte drepturi sunt cei înscriºi in
Registrul Acþionarilor la data de
referinþã. Formularele de procuri
speciale se vor putea obþine de la
sediul societãþii, începând cu data de
06.10.2022. Un exemplar al procurii
speciale se va depune/expedia la
sediul societãþii, pânã la data de
04.11.2022 ora 16.00, ora de închidere
a programului societãþii, un altul ur-
mând a fi pus la dispoziþia reprezen-
tantului pentru ca acesta sã îºi poatã
dovedi calitatea de reprezentant la
cererea secretariatului tehnic al
adunãrii. Preºedintele Consiliului de
Administraþie Ing. Bãnuþ Dumitru. *

LICITATII
ANUNT privind vanzarea prin licitatie
publica, competitiva, cu strigare, cu
pret in urcare, a cantitatii de 846.969 kg
deseu de inox Euro Insol, lichidator
judiciar al R.A.A.N., organizeaza in
data de 12.10.2022, ora 12:00, la
sediul R.A.A.N. din str. Nicolae Iorga
nr. 1, Drobeta Turnu Severin, judetul
Mehedinti, licitatie publica, compe-
titiva, cu strigare, cu pret in urcare,
avand ca obiect valorificarea cantitatii
de 846.969 kg deseu de inox. Pretul de
pornire al licitatiei este 9,70 lei/kg
deseu de inox, respectiv pret total de
pornire de 8.215.599,30 lei, cu
mentiunea ca pretul include taxa de
mediu de 2% in conformitate cu
prevederi le art. 9 din OUG nr.
196/2005. Lista detaliata a bunurilor,
insotita de fotografii poate fi consultata
pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu
si pe site-ul R.A.A.N. www.raan.ro
Participarea la licitatie este con-
ditionata de achizitionarea caietelului
de sarcini. Caietul de sarcini privind
conditiile de participare la licitatie poate
fi achizitionat de la sediul R.A.A.N. din
str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta Turnu
Severin, judetul Mehedinti dupa plata
sumei de 2.000 lei, exclusiv TVA in
contul de lichidare al R.A.AN.,
respectiv RO86UGBI0000552006027
RON. Vizionarea bunurilor poate avea
loc numai dupa achizitionarea caietului
de sarcini. Persoanele interesate pot
obtine informatii suplimentare la
telefon: 0758.27.95.21 si/sau office@
raan.ro. *
EURO INSOL, lichidator judiciar al
RHS COMPANY S.A., cu sediul Orasul
Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei
nr. 372, judetul Ilfov, dosar 9294/
3/2012, invita persoanele interesate sa
participe, in data de 20.10.2022, la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Sector 5, Costache Negri,
nr.1-5, et.3, la licitatiile publice
deschise cu strigare avand ca obiect
valorificarea urmatoarelor active
imobile si mobile: 1. Teren extravilan
(arabil) in suprafata de 9.892 mp, situat
in com. Barcanesti, tarla 22, parcela
417/22A, jud.Prahova, nr. CF 23859,
nr. cadastral 432, pret de pornire
30.000 Eur+TVA, ora 11:30; 2. Teren
intravilan(arabil) in suprafata de 106
mp, situat in Otopeni, str. Marasti, nr. 2,
jud.Ilfovnr. CF 107877, nr. cadastral
2267/2, pret de pornire 19.080
Eur+TVA, ora 12:00; 3. Teren
intravilan(arabil) in suprafata de 108
mp, situat in Otopeni, str. Marasti, nr. 2,
jud.Ilfovnr. CF 107701, nr. cadastral
4543/2, pret de pornire 19.440
Eur+TVA, ora 12:30; 4. Cabina
modulara K 1522, 220x150x240,
situata in Popesti-Leordeni, la sediul
LIKEIT SOLUTION S.R.L., jud. Ilfov,
pret de pornire 1.100 Eur+TVA, ora
13:00. Pret caiet de sarcini pozitiile 1,2
si 3:1.500 lei + TVA. Pret caiet de
sarcini pozitia 4:300 lei+TVA. Bunurile
imobile de la pozitiile 1 si 2 sunt grevate
de un sechestru(ipoteca legala)
instituit de Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie-Directia
Nationala Anticoruptie, in dosarul
42163/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti-Sectia I-a Penala. Caietele
de sarcini pot fi obtinute incepand cu
data de 03.10.2022 de la sediul lichi-
datorul judiciar. Persoanele interesate
pot obtine informatii suplimentare la
telefoanele: 021.335.45.09 si
0743.760.876 si au obligatia de a-si

(continuare în pagina 7)
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procura caietele de sarcini si de a
depune garantia de participare de 10%
din valoarea activului, cu cel putin 24
de ore inainte de data licitatiei. *

CONTINUUM SPRL, (fosta Insol
Advisor SPRL) cu sediu procesual ales
pentru comunicarea actelor de
procedurã în Bucureºti, str. Negru
Voda, nr. 2, bloc C4, scara 1, parter,
ap. 3, interfon 03, sector 3, având
numãr de înregistrare în Registrul
formelor de organizare al U.N.P.I.R.:
RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018
ºi numãr matricol: 2A0992 din data de
24.08.2018, având cod de înregistrare
f iscalã 39814764 din data de
31.08.2018, desemnatã în calitate de
lichidator judiciar al societãþii debitoare
Bredo Invest SRL - „în faliment, in
bankruptcy, en faillite“, cu sediul social
în Bucureºti Sectorul 1, Str. Spicului,
Nr. 7, înregistratã la Oficiul Registrului
Comerþului de pe langa Tribunalul
Bucureºti sub nr. J40/3833/2003 ºi
Cod Unic de Înregistrare 15286777,
organizeaza l ic i taþ ie publ icã
competitivã cu strigare cu preþ în
urcare pentru urmãtoarele categorii de
echipamente agricole: 1. Tractor
Masssey Ferguson 5465 – 4, cu seria
ºasiu T252023+ Incãrcãtor frontal
Sigma Gold G50 – 4, an de fabricaþie
2011(8188 ore de funcþionare), la
pretul de pornire de 157,860 lei+TVA.
2. Tractor Massey Ferguson 6485 –4,
cu seria ºasiu B150057 – an de
fabricaþ ie 2012(5546 ore de
funcþionare), la preþul de pornire de
130,680 lei+TVA. Licitaþia va avea loc
vineri 07.10.2022 ora 15:00 la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Bucureºti, str. Negru Voda, nr. 2, bloc
C4, scara 1, parter, ap. 3, interfon 03,
sector 3. In eventualitatea in care
activele nu va fi adjudecate/castigate in
data de 07.10.2022, se va organiza o
noua licitaþie in data de 14.10.2022 ora
15:00 pe platforma de licitatii on-line
www.licitatii-unpir.ro, in 21.10.2022 ora
15:00 la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureºti, str. Negru Voda,
nr. 2, bloc C4, scara 1, parter, ap. 3,
interfon 03, sector 3, respectiv
28.10.2022 ora 15:00 pe platforma de
licitatii on-line www.licitatii-unpir.ro.
Detalierea/componenþa activelor ºi
condiþiile pentru participarea la licitaþie
se regãsesc în Caietul de sarcini.
Preþul caietului de sarcini este de 500
Lei+TVA. Pasul de licitare va fi în
cuantum de 5% din preþul de pornire.
Garanþia de participare la licitatie este
de 10% din preþul de pornire.
Documentaþia de înscriere va trebui
comunicatã lichidatorului judiciar cu cel
puþin 24 de ore înainte de licitaþie.
Persoanele interesate pot obþine detalii
suplimentare pe site-urile www.licitatii-
insolventa.ro, www.continuumsprl.ro,
la telefon 0770790234 de luni pana
vineri in intervalul orar 10.00-18.00,
sau e-mail, office@continuumsprl.ro. *

SHIMITZU INVEST SRL, prin
lichidator, organizeaza licitatie publica
cu strigare in data de 25.10.2022, ora
14,00, in Bucuresti, str.Brailita nr.20,
etj.2, ap.4, sector 3, pentru vanzarea:
I. Bunuri imobile situate in Barlad,
Str.Republicii nr.316, judetul Vaslui,
astfel: Teren in suprafata de 1390mp si
constructie 425mp, la pretul de
547.758 lei; Teren in suprafata de
1278mp. la pretul de 328.848lei; Teren
in suprafata de 2668mp, la pretul de
686.515lei; Teren in suprafata de
2205mp, la pretul de 567.378lei; Teren
in suprafata de 502mp, la pretul de
129.172lei; Teren in suprafata de
1532mp si Statie Pex 508mp, la pretul
de 621.467 lei; Teren in suprafata de
2369mp si Cladire 748mp, la pretul de
948.778 lei; Teren in suprafata de
79mp, la pretul de 20.328 lei; Teren in
suprafata de 937mp si Baraci metalice
490 mp, la pretul de 430.002 lei; II.
Vanzare in bloc imobile situate in
Barlad, Str,Tecuciului nr.8, jud. Vaslui,
in suprafata totala de 37.242mp, la
pretul de 8.311.680lei; III.Bunuri
imobile situate in Darasti, Str. 1
Decembrie 1918, nr.133, jud. Ilfov
constand in Teren in suprafata de 1298
mp. si casa nefinalizata 153mp, la
pretul de 150.476lei. La preturile
indicate se adauga TVA. Vanzarea se
va efectua in baza unui caiet de sarcini
si a unei garantii de participare de 10%
din valoare. Caietul de sarcini poate fi
achizitionat incepand cu data aparitiei
anuntului, pana in preziua organizarii
licitatiei, intre orele 10,00-16.00, de la
adresa indicata mai sus. Relatii: tel:
0723120852; 0730017619. *

AVENSIS GRUP SRL, prin lichidator,
organizeaza licitatie publica cu strigare
in data de 25.10.2022, ora 13.00, in
Bucuresti, str.Brailita nr.20, etj.2, ap.4,
sect.3, pentru vanzarea urmatoarelor
bunuri mobile: Autoutilitara Peugeot
Expert, an fabricatie 2007, la pretul de
9.364lei, Masina ambalat TP 201, la
pretul de 1.087lei; Stivuitor hidraulic la
pretul de 2.160lei, Masina de taiat si
biguit FGX 2500 la pretul de 12.789lei;
Ghi lot ina K78CH la pretul de
15.406lei; Masina Man Roland 201 la
pretul de 26.260lei; Masina imprimat
Folio la pretul de 3.828lei; Aparat de
laminat la pretul de 5.792lei ;
Flexosloter cu un grup de culoare la
pretul de 14.000lei; Floxosloter,
Elevator, Instalatie impr. Simon Hoper
la pretul de 5.529lei; Masina pentru
taiat carton la pretul de 42.331lei;
Masina semiautomata de ambalat in
folie la pretul de 5.522 lei; Masina de
laminat la pretul de 58.895lei. La
preturile indicate se adauga TVA. Lista
cu bunurile scoase la vanzare poate fi

studiata la sediul lichidatorului.
Vanzarea se va efectua in baza unei
garantii de participare de 10% din
valoarea fiecarui bun scos la licitatie si
trebuie consemnata cel mai tarziu
pana la inceperea licitatiei. Relatii: tel:
0723120852; 0730017619. *

B.E.J. Magyari Szabolcs, cu sediul in
Tg-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 38
sc. B ap. 14, judetul Mures, prin
executor judecatoresc Magyari
Szabolcs, vinde la licitatie publica
organizata, la sediul sau, in data de
18.10.2022, ora 09:00 , imobilul situat
in Bilbor - 537020, nr. 242, Judetul
Harghita, imobil inscris in C.F. nr.
50170 Bilbor, nr. cadastral 78, 78-C1,
78-C2, 78-C3, nr. top. -, compus din
teren intravilan cu suprafata de 3.098
mp si constructii: casa de locuit,
bucatarie de vara, grajd cu sura, la
pretul de 148.362,50 Lei (50% din
pretul de pornire al primei licitatii). Sunt
somati toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului urmarit sa anunte
executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare, in termenele si
sub sanctiunile prevazute de lege.
Sunt invitati toti cei care doresc sa
cumpere imobilul urmarit sa se
prezinte la termenul de vanzare, la
locul fixat in acest scop si pana la acel
termen sa prezinte oferte de
cumparare. Ofertantii sunt obligati sa
depuna, pana la termenul de vanzare,
o garantie de 10% din pretul de pornire
al licitatiei. Informatii suplimentare pe
http://www.unejr.ro. *

EXTRAS PUBLICAÞIE DE VÂNZARE
IMOBILIARÃ din data de 26
septembrie 2022 Subscrisul, Biroul
Executorului Judecãtoresc Rãduþã
Nicoleta, cu sediul în Bucureºti, Bd.
Libertãþii nr. 18, bloc 104, parter,
Sectorul 5, prin executor judecãtoresc
Rãduþã Nicoleta, în conformitate cu
dispoziþiile art. 839 Cod proc. civ.,
publicãm spre cunoºtinþã generalã cã
la data de 08 noiembrie 2022, ora
12:00, la sediul Biroului Executorului
Judecãtoresc Rãduþã Nicoleta din
Bucureºti, Bd. Libertãþii nr. 18, bl. 104,
parter, Sector 5, se vinde la licitaþie
publicã imobilul situat în Localitatea
Bragadiru, Str. Unirii nr. 24, Judeþ Ilfov,
înscris în cartea funciarã nr. 109990 a
localitãþii Bragadiru, compus din teren
intravilan în suprafaþã de 476 m.p. (din
acte 475 m.p.) ºi construcþii C1-
Locuinþã P+Pod, având suprafaþã
construitã la sol de 106 m.p. plus C2 ºi
C3 Anexe, proprietatea debitorului
VASILE LIONAªI. Preþul de pornire al
licitaþiei este preþul de evaluare de
458.726,00 lei, stabilit prin încheierea
din data de 26 septembrie 2022,
potrivit raportului de evaluare întocmit
de expert tehnic judiciar Mihãilã
Cãtãlin. Potrivit extrasului de carte
funciarã pentru informare nr. 78887 din
data de 01 septembrie 2021 emis de
Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Ilfov – Biroul de Cadastru ºi
Publicitate Imobiliarã Buftea, nu sunt
notate alte sarcini în plus faþã de cele
notate în prezentul dosar. Somãm
persoanele care pretind vreun drept
asupra imobi lului urmãri t sã-l
comunice executorului judecãtoresc,
prezentând ºi documentele care
dovedesc dreptul pretins, înainte de
data stabilitã pentru vânzare, în
termenele ºi sub sancþiunile prevãzute
de lege. Invitãm orice persoanã care
doreºte sã cumpere imobilul indicat
mai sus sã se prezinte la data, locul ºi
ora stabilite pentru vânzare ºi pânã la
aceastã datã sã depunã la executorul
judecãtoresc oferte de cumpãrare.
Persoanele care vor sã cumpere
imobilul la licitaþie sunt obligate sã
consemneze la dispoziþia executorului
judecãtoresc o garanþie de participare
de cel puþin 10% din preþul de pornire al
licitaþiei. Dovada consemnãrii va fi
ataºatã ofertei de cumpãrare ce va
cuprinde preþul oferit ºi condiþiile de
platã. Garanþia de participare se va
depune în contul de consemnãri
RO50 BREL 0002 0006 3901 0101
deschis la LIBRA INTERNET BANK
S.A., pe seama ºi la dispoziþia Biroului
Executorului Judecãtoresc Rãduþã
Nicoleta – CUI RO29531566. *

PUBLICATIE DE VANZARE (extras)
BEJ Vasiliu Constantin, prin executor
judecatoresc Vasiliu Constantin, cu
sediul in mun. Piatra Neamþ, B-dul
Decebal nr. 33, bl. I3, parter + mezanin,
ap. 61/1, jud. Neamþ, tel 0333-408.952;
fax: 0233-790.097, anuntam ca în
dosarul de executare nr. 301/2018, la
data de 25.10.2022, ora 13.00, va avea
loc la sediul nostru, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in intravilanul
satului Timisesti, comuna Timisesti,
judetul Neamt, inscris in cartea
funciara a comunei Timisesti sub nr.
50015, nr. cadastral / topo 172,
constituit din teren arabil in suprafata
de 1.200 mp, la preþul de 33.914 Lei.
Preþul menþionat mai sus este cel de
începere a licitaþiei ºi reprezintã
valoarea de circulaþie a imobilului
stabilita prin expertizã. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urmarit sa ne anunte inaintea

datei stabilite pentru vanzare. Invitam
pe toti cei care doresc sa cumpere
imobilului urmarit silit se prezinte la
data, locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de
identitate si pana la aceastã data sa
prezinte oferte de cumparare.
Ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de 10% din pretul de pornire a
licitatiei. *

„INSOLVENT CONSULT IPURL
lichidator judiciar al SC ANDANTO
FOREST SRL - „în faliment, in
banckrupcy, en fallite”, CUI: 17722767,
organizeazã la sediul sãu din Deva, str.
M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de
20.10.2022, ora 11, sesiune de
vânzare prin negociere directã pentru
valori f icarea urmãtorului act iv:
Autoturism Volkswagen Golf
AB-01-SCA, an f. 1998, 1780 cm3,
motorinã, culoare rosu = 2.280 lei + tva.
Pasul de supraofertare este de 10%
din preþul de pornire. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de
pornire. Oferta de cumpãrare, dovada
achitãrii garanþiei de participare ºi toate
documentele necesare se depun la
sediul lichidatorului cu cel puþin 24H
înaintea ºedinþei de vânzare. Orice
informaþii sunt la dispoziþia eventualilor
cumpãrãtori la tel 0254.226006.” *

„INSOLVENT CONSULT IPURL
lichidator judiciar al SC ATELIERELE
CENTRALE SA Criscior organizeazã
licitaþie publicã în data de 26.10.2022,
ora 1200, la sediul din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru
vânzarea urmãtoarelor active: HALÃ
TURNÃTORIE (TEREN + CON-
STRUCÞII) CF 60282 CRISCIOR
Imobilul este înscris în CF 60282
Criscior ºi este situat în sat Criºcior, str.
Uzinei, nr. 1, jud. Hunedoara, fiind
compus din teren intravi lan în
suprafaþã de 8.139 mp din acte ºi 8.165
mp mãsurat ºi construcþiile: halã
turnãtorie, cale de rulare, post
transformare ºi platformã betonatã.
Preþul de pornire este de 531.000 lei,
cu scutire de tva. CASÃ POARTÃ
(TEREN + CONSTRUCÞII) CF 60283
CRISCIOR Imobilul este înscris în CF
60283 Criscior ºi este situat în sat
Criºcior, str. Uzinei, nr. 1, jud.
Hunedoara, fiind compus din teren
intravilan în suprafaþã de 3.105 mp din
acte ºi 3.116 mp mãsurat, ºi
construcþie casã poartã. Preþul de
pornire este de 30.520 lei, exclusiv tva.
TEREN + CONSTRUCÞII CF 60285
CRISCIOR Imobilul este înscris în CF
60285 Criscior ºi este situat în sat
Criºcior, str. Uzinei, nr. 1, jud.
Hunedoara, fiind compus din teren
intravilan în suprafaþã de 4.489 mp din
acte ºi 4.504 mp mãsurat, ºi
construcþii: rampã beton, ºopron ºi 3
magazii. Preþul de pornire este de
76.400 lei, exclusiv tva. Garanþia de
participare la licitaþie este de 10% din
preþul de pornire a activului licitat.
Caietul de sarcini ºi orice informaþii
sunt la dispoziþ ia eventual i lor
cumpãrãtori la tel 0254.226006 sau
0741018059, precum ºi pe e-mail la
insolventconsult@gmail.com.” *

„INSOLVENT CONSULT IPURL
lichidator judiciar al SC APULLUM
CONS SA anunþã vânzarea directã a
terenului intravilan în suprafaþã de
1.326 mp, situat în Alba Iulia, str.
Alexandru I. Cuza, jud. Alba, înscris în
CF 117503 Alba Iulia. Preþul de
pornire, oferit ºi aprobat este de 32.000
lei . Toþ i cei interesaþ i pot sã
înregistreze cerere de cumpãrare cu
supraofertã pânã la data limitã
17.10.2022, ora 11, la sediul
l ichidatorului din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud.
Hunedoara. Documentaþia, prevãzutã
de caietul de sarcini, se depune în plic
sigilat, însoþitã de dovada achitãrii
caietului de sarcini ºi dovada depunerii
garanþiei de participare de 20% din
preþul de pornire de 32.000 lei, achitatã
cu minim 48h înaintea procedurii de
vânzare. Pasul de supraofertare este
de 10% din preþul de pornire. Termenul
de platã este de 10 de zile de la
adjudecare. Analizarea ºi selecþia
ofertelor se va face de cãtre lichidator
la data de 17.10.2022, ora 12, în
prezenþa ofertanþilor, ocazie cu care se
va încheia procesul verbal de vânzare
directã. Orice informaþii sunt la
dispoziþia eventualilor cumpãrãtori la
tel 0254-226006.” *

SUBSCRISA CITR Fil iala I l fov
SPRL în calitate de administrator
judiciar al 2K TELECOM SRL (în
reorganizare, in judicial reorganisation,
en redressement), CUI CUI 12920860
ºi J29/2184/2006, organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu strigare pentru
valori f icarea activelor mobi le:
Autovehicule, vânzare individualã,
preþuri pornire – între 1.553,5 ºi 6.656
Euro. Preþurile NU includ TVA. Cu
privire la TVA, se vor aplica prevederile
legale în vigoare la data licitaþiei.
Licitaþia va avea loc în data de
13.10.2022, ora 12:00, prin mijloace de
comunicare la distanþã (on-line). În caz
de neadjudecare, se va mai organiza o
licitaþie în data de 20.10.2022 în
aceleaºi condiþii de preþ, orã ºi locaþie.
Garanþia de participare este 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Caietul de
sarcini se poate achiziþiona de la sediul
administratorului judiciar. Docu-
mentaþia de înscriere la licitaþie va

trebui depusã sau transmisã prin
e-mail pânã la ora 12:00 a zilei
anterioare ºedinþei de l icitaþ ie.
Achizitionarea Caietului de sarcini este
obligatorie pentru participarea la
licitat¸ie. Preþul Caietului de sarcini
este 500 Lei+TVA. Condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie sunt
precizate în Regulamentul cuprinzând
instrucþiunile de desfãºurare a licitaþiei,
care este anexã la Caietul de sarcini.
Cei interesaþi pot obþine date supli-
mentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a administratorului judiciar
sales.citr.ro, Bun cãutat 2K TELECOM
SRL, la telefon 0744.548507 sau la
adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro. *

DEBITORUL Societatea Pentru
Exploatare Portuara Drobeta S.A
societate in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar DINU, URSE SI
ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare:
Proprietatea imobiliara formata din
teren intravilan, nr. cadastral 661, in
suprafata de 879 mp si cladire, nr.
cadastral 661-C1, cu o suprafata utila
de 714,39mp, amplasata in zona
centrala a municipiului Drobeta Turnu
Severin, Bulevardul Carol I nr. 19, jud.
Mehedinti. Pretul de pornire este de
262.042 euro, platibil in lei la cursul
BNR din data efectuari i plat i i .
Proprietatii imobiliare i se va aplica
regimul de TVA conform dispozitiilor
Codului Fiscal. Pretul Caietului de
sarcini este de 5.000 lei +TVA. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data
de 02.11.2022 ora 14.30 iar daca
activul nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea
loc in urmatoarele date: 09.11.2022,
16.11.2022, 23.11.2022, 30.11.2022,
07.12.2022, 14.12.2022, 21.12.2022,
28.12.2022 si 11.01.2023 ora 14.30 la
acelasi pret de pornire. Participarea la
l ic i tat ie este condit ionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO95BREL0002002199380100
deshis la LIBRA INTERNET BANK –
Sucursala Colentina pe seama
debitoarei Societatea Pentru
Exploatare Portuara Drobeta S.A cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei. Garantia de 10% va fi platita
in lei la cursul BNR din data efectuarii
platii. -achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini. -pretul caietului de sarcini se
achitã prin OP in contul nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti, pe
seama administratorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar
la sediul administratorului judiciar din
Bucureºti, Str. Petru Rares nr. 12, C2,
parter, sector 1. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul
administratorului judiciar din Bucuresti,
Str. Petru Rares nr.12, C2, parter,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. *

1.INFORMAÞII generale privind con-
cedentul,în special denumirea, C.I.F.,
adresa, tel./fax ºi/sau e-mail, persoanã
de contact:-Comuna Zãrand, nr.512,
sat Zãrand, jud.Arad, tel.0257359010,
fax-0357412505, email:primaria
zarand@yahoo.ro. 2.Informaþi i
generale privind obiectul concesiunii,în
special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie conce-
sionat:-Teren situat în com.Zãrand, sat
Cintei FN, jud.Arad,în suprafaþã de
31.789mp, teren extravilan, categoria
de folosinþã neproductiv, aparþinând
domeniului privat a Comunei Zãrand,
cu destinaþia activitate de creºtere a
palmipidelor, nr.C.F.304507, nr.cad.
304507. Concesionarea se face
conform O.U.G.57/2019 ºi conform
H.C.L.nr.68/16.09.2022. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se
regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documen-
taþiei de atribuire:-documentaþia de
atribuire se poate ridica de la sediul
Comunei Zãrand. 3.2.Denumirea ºi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se
poate obþine un exemplar din docu-
mentaþia de atribuire:- compartiment
secretariat, com.Zãrand nr.512, jud.
Arad. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul:-50 lei,se poate
achita,cu numerar,la caseria Comunei
Zãrand. 3.4.Data-limitã pentru solici-
tarea clarificãrilor:-19/10/2022, ora
12.00. 4.Informaþii privind ofertele:
-4.1.Data-l imitã de depunere a
ofertelor:-28/10/2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Comuna Zãrand, nr.512,
jud.Arad, secretariat. 4.3.Nr.de
exemplare în care trebuie depusã
fiecare ofertã:-un exemplar. 5.Data ºi
locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor:
-01/11/2022, ora 10.00,la sediul Co-
munei Zãrand. 6.Denumirea, adresa,
tel./fax ºi/sau e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Arad, Arad,
bd.Vasi le Milea nr.2, jud.Arad,
tel.0257228908, e-mail: tr-arad-reg
@just.ro. 7.Data transmiterii anunþului
de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,în
vederea publicãrii:-04/10/2022. *

SUBSCRISA PRIME INSOLV
PRACTICE SPRL, cu sediul in Bd.
Aviatorilor, nr.52, ap.1-2, parter, sector
1, Bucureºti, Numãr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvenþã RFO
II-0488 Tel/Fax 021.34.00.442/
021.34.00452, E-mail office@prime

insolv.ro, desemnatã în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC
TANASE AGRO SRL, cu sediul in Sat
Coslugea, Comuna Lipnita, str.
Cismelelor, nr.33, Jud. Constanta CUI
27242901, inregistrata in Registrul
Comertului sub nr. J13/1370/2010,
conform Sentinþei Civile nr.1305,
pronunþatã în ºedinþa publicã din data
de 18 septembrie 2019, de Tribunalul
Constanta, Secþia a II-a Civilã în
dosarul nr.7311/118/2017anunþã
organizarea licitatiei publice cu strigare
pentru valorificarea bunurilor imobile
apartinand debitoarei, reprezentate
de: -Tractor Agricol Maxxum 140,
marca CASE IH, an fabricatie 2013,
serie ZDBE53035, capacitate 140 cp,
prindere plug, tractiune integrala, cutie
viteze full powershift -la pretul de
31.000 euro +tva; -Plug reversibil
Gregoire Besson R41, an fabricatie
2015, model R41- 4 trupite, seria
N136063 cu urmatoarele caracteristici
4 brazde rotative, latime de lucru 180
cm, reglare latime 20-45 cm, reglare
lina a primei brazde, protectie cu surub,
roata rutiera –la pretul de 7.600 euro
+tva; -Grapa cu discuri Staltech, an
2010, latime de lucru 3 ml –la pretul de
1.300 euro +tva. Bunuri le sunt
localizate in sat Coslugea, comuna
Lipnita, jud. Constanta. Descrierea
bunurilor este detaliatã în caietul de
sarcini , disponibi l la sediul
lichidatorului judiciar. Licitaþia va avea
loc în data de 20.10.2022, ora 14:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Bd.
Aviatorilor, nr.52, ap.1-2, parter, sector
1, Bucureºti. În caz de neadjudecare a
activelor, urmãtoarele licitaþii vor fi
organizate în datele de: 27.10.2022,
03.11.2022, orele 14:00 la aceeaºi
locaþie ºi având acelaºi preþ de pornire.
Garanþia de participare este de 10%
plus TVA din preþul de pornire. Caietul
de sarcini poate fi achiziþionat de la
lichidatorul judiciar PRIME INSOLV
PRACTICE SPRL, Bd. Aviatorilor,
nr.52, ap.1-2, parter, sector 1,
Bucureºti. Preþul unui caiet de sarcini
aferent este de 500 lei plus TVA.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã pânã cel târziu la ora
14:00 în pre-ziua în care se va organiza
licitaþia, la sediul lichidatorului judiciar.
Condiþiile pe care trebuie sã le
îndepl ineascã ofertanþ i i pentru
participarea la licitaþie, sunt precizate
în Regulamentul cuprinzând
instrucþiunile de desfãºurare a licitaþiei,
care este anexã la Caietul de sarcini.
Cei interesaþ i pot obþ ine date
suplimentare ºi informaþii la adresa de
e-mail valorificari@primeinsolv.ro sau
telefon 0723101221. *

DOSAR de executare nr. 370/2013
EXTRAS DIN PUBLICATIA DE
VANZARE IMOBILIARA NR.
370/2013 din data de 04.10.2022
Subsemnatul, Sil imon Valentin,
executor judecatoresc in circum-
scriptia Curtii de Apel Iasi, Judecatoria
Iasi, cu sediul in Mun. Iasi, str. Ghica
Grigore Voda, nr. 3A, mezanin, ap. nr.
9, Judetul Iasi, aducem la cunostinta
generala ca, in data de 07.11.2022,
orele 12:00, va avea loc la sediul
biroului nostru, vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Sat
Dumbrava, Comuna Ciurea, Judetul
Iasi, inscris in Cartea Funciara nr.
62009 a localitatii Com. Ciurea, nr.
cadastral 1519/2/2 pentru teren si
pentru constructii, nr. topografic -,
constituit din teren de categorie
curti-constructii in suprafata de 1.284
m.p. pe care se afla amplasata
constructia C1, cu suprafata construita
de 191,20 m.p. conform datelor de
carte funciara si in suprafata construita
de 134 mp conform masuratorilor
efectuate la fata locului de catre expert
ing. Frunza Dorin Iulian, imobil evaluat
de catre expertul S.C. Evalcons S.R.L.
prin ing. Adrian Pieptu la pretul de
108.972,00 Lei, care a fost ºi preþul de
pornire al primei licitaþii. La termenul
stabilit pentru data de 07.11.2022, ora
12:00, licitatia va incepe de la pretul de
81.729,00 Lei, reprezentand 75% din
pretul de pornire al primei licitatii. Dacã
nici la acest termen nu se va obþine
preþul de începere a licitaþiei ºi existã
cel puþin 2 licitatori, la acelaºi termen,
bunul va fi vândut la cei mai mare preþ
oferit, dar nu mai puþin de 30% din
preþul de pornire al primei licitaþii.
Vânzarea se va putea face chiar dacã
se prezintã o singurã persoanã care
oferã preþul de la care începe licitaþia.
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului urmarit sa-l
anunte pe executorul judecatoresc

inaintea datei stabilite pentru vanzare,
dupa care nu li se vor mai lua in
consideratie obiectiunile. Invitam pe
toti cei care doresc sa cumpere
imobilului urmarit silit sa se prezinte la
data, locul si ora stabilita pentru
vanzare, avand asupra lor cartea de
identi tate, respectiv actele de
reprezentare pentru persoane juridice,
si pana la aceasta data sa prezinte
oferte de cumparare. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, cel mai tarziu pana
la termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul
de pornire a licitatiei, pe seama si la
dispozitia B.E.J. Silimon Valentin,
având CIF: R0 30146971, in contul de
consemnatiuni nr. RO60 BREL 0002
0006 3784 0101, pentru Lei, deschis la
Bank Leumi Romania S.A., Sucursala
Iasi sau la oricare alta unitate bancara.
*

PUBLICAÞIE DE VÂNZARE Lichi-
datorul judiciar desemnat în dosarul nr.
2060/112/2011 al Tribunalului
Bistriþa-Nãsãud privind debitoarea
S.C. CASA8TIMA IMOBILIARE S.R.L.
- în faliment, in bankruptcy, en faillite,
cu sediul în Bistriþa, Bd. Independenþei,
nr. 99B, scara 1, etaj 1, jud.
Bistriþa-Nãsãud, J6/728/2004, CUI
16821703, vinde prin licitaþie publicã
cu strigare, în bloc, în temeiul ºi
condiþ i i le stabil i te de adunarea
creditori lor întrunitã în data de
09.09.2022, „Pachet bunuri imobile”,
proprietatea debitoarei, din Bistriþa, Bd.
Independenþei, nr. 99A ºi nr. 99B, jud.
Bistr i þa-Nãsãud, la preþul de
719.412,90 Euro, care nu include TVA.
Imobilele care fac parte din pachet, cu
preþurile aferente, sunt urmãtoarele : -
birou nr. 1 din bloc nr. 99A, sc. 1, et. 1,
nr. cadastral 12133-C1-BR1 – 89.000
Euro - birou nr. 1 din bloc nr. 99B, sc. 1,
et. 1, nr. cadastral 12132-C1-BR1 –
86.000 Euro - spaþiu comercial nr. 1 din
bloc nr. 99A, parter, nr. cadastral
12133-C1-SC1 – 71.000 Euro - spaþiu
comercial nr. 4 din bloc nr. 99B, parter,
nr. cadastral 12132-C1-SC4 – 28.000
Euro - spaþiu comercial nr. 6 din bloc nr.
99A, parter, nr. cadastral
12133-C1-SC6 – 62.000 Euro - spaþiu
comercial nr. 5 din bloc nr. 99A, parter,
nr. cadastral 12133-C1-SC5 – 23.000
Euro - apartament nr. 45 din bloc nr.
99B, sc. 2, et. 4, nr. cadastral
12132-C1-U45 – 79.000 Euro - spaþiu
comercial nr. 5 din bloc nr. 99B, parter,
nr. cadastral 12132-C1-SC5 – 33.000
Euro - spaþiu comercial nr. 2 din bloc nr.
99B, parter, nr. cadastral
12132-C1-SC2 – 17.000 Euro - spaþiu
comercial nr. 3 din bloc nr. 99B, parter,
nr. cadastral 12132-C1-SC3 – 45.000
Euro - spaþiu comercial nr. 2 din bloc nr.
99A, parter, nr. cadastral 12133-C1-
SC2 – 43.000 Euro - spaþiu comercial
nr. 4 din bloc nr. 99A, parter, nr.
cadastral 12133-C1-SC4 – 37.000
Euro - loc de parcare subteranã A –
4.000 Euro - loc de parcare subteranã
nr. 9 – 4.000 Euro - loc de parcare
subteranã nr. 27 – 4.000 Euro - loc de
parcare subteranã nr. 28 – 4.000 Euro -
oficiu din bloc nr. 99A, parter, nr.
cadastral 12133-C1-O1 – 3.000 Euro -
planºeu peste mansardã din bloc nr.
99A, nr. cadastral 12133-C1-P –
27.000 Euro - planºeu peste mansardã
din bloc nr. 99B, nr. cadastral
12132-C1-P – 26.000 Euro - salã sport
din bloc nr. 99B, demisol, nr. cadastral
12132/C1-SR – 32.000 Euro - loc de
parcare suprateranã nr. 48 din lotul 3 –
800 Euro - loc de parcare suprateranã
nr. 67 din lotul 4 – 806,45 Euro - loc de
parcare suprateranã nr. 68 din lotul 4 –
806,45 Euro. Bunurile menþionate se
valorificã împreunã cu cotele din pãrþile
comune indivize din construcþiile în
care sunt situate. Totodatã, obiectul
valorificãrii este constituit ºi de cotele
de teren rãmase în patrimoniul
societãþii debitoare, respectiv cotele
aferente din terenurile pe care sunt
situate construcþiile ºi cotele din loturile
3 ºi 4 corespunzãtoare accesului,
parcãrilor ºi spaþiilor verzi. ªedinþele de
licitaþie publicã, organizate în vederea
vânzãrii imobilelor, au loc din 2 în 2
sãptãmâni, vinerea, la ora 14.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Baia
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Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35,jud.
Maramureº, începând cu data de
14.10.2022. Preþul de pornire al
licitaþiilor va fi exprimat în Euro iar plata
se va face în lei la cursul BNR valabil în
ziua plãþii. Preþul de pornire al licitaþiilor
nu include TVA, astfel cã la preþul de
adjudecare al bunurilor se va adãuga
TVA în cota în vigoare la data vânzãrii.
Garanþia de participare la licitaþie este
de 10% din preþul de pornire al
licitaþiilor, sumã ce trebuie achitatã
pânã în preziua licitaþiei, ora 12.00.
Pasul de licitaþie este de 15.000 Euro.
Regulamentul privind organizarea
licitaþiilor publice se poate obþine de la
sediul lichidatorului judiciar. Informaþii
suplimentare se pot obþine la telefoane
: 0722779542, 0262-227131. *
PUBLICATIE DE VANZARE Gaz
Import Export S.R.L. –in faliment, prin
lichidator judiciar anunta vanzarea prin
licitatie publica a imobilului alcatuit din
teren in suprafata totala de 8.653 mp –
situate in Breaza, str. Berzei, nr. 6,
judetul Prahova, inscris in CF nr. 1855
a loc. Breaza in suprafata de 3.312 mp
si str. Drum Nou, nr. 46, Breaza, judetul
Prahova inscris in CF nr. 7804 a loc.
Breaza in suprafata de 5341 mp.
Licitatia va avea loc in data de
25.10.2022 orele 11 30, la sediul
lichidatorului judiciar EVOINSOL
SPRL situat in Bucuresti, Bd Ghencea,
nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6 (vis-a-vis
de Stadionul Steaua). In situatia in care
bunul imobil nu va fi adjudecat, licitatia
publica se va relua in fiecare zi de marti
ora 1130. Vanzarea la licitatie va porni
de la pretul total de 43.825,95 Euro
+TVA aplicabil (reprezentand 15% din
valoarea de evaluare). Caietele de
sarcini pot fi achizitionate contra cost
de la sediul lichidatorului judiciar
EVOINSOL SPRL, in zilele de luni
pana vineri, intre orele 900 - 1700.
Informatii suplimentare se pot obtine la
numarul de telefon: 021/413.42.91 sau
prin email la office@evoinsol.ro. *
CII ALINA FRIGURÃ, cu sediul în
Bacãu, str. Lucreþiu Pãtrãºcanu 2/B/2,
tel. 0744358633, email-cabinet
insolventaalinafrigura@yahoo.com,
organizeazã licitaþii pentru valorifi-
carea bunului imobil al falitei SC A.M.L.
OIL COMPANY SRL, situat în Oneºti,
str. Fântânele nr.1 -magazie în
suprafaþã construitã de 343 mp ºi teren
intravilan, în suprafaþã de 481 mp -preþ
de pornire 34.341 euro. Licitaþiile vor fi
organizate pe datele de 17.10.2022,
24.10.2022, 31.10.2022, ora 11, la
sediul lichidatorului judiciar. *
S.C. GAMAD SHIPPING S.R.L. în
faliment, C.U.I. 14829689, prin
lichidator judiciar Iorgu, Pisargeac &
Asociaþii S.P.R.L. anunþã scoaterea la
vânzare prin licitaþie publicã cu strigare
a terenului intravilan în suprafaþã de
8955,70 mp din comuna Vedea, sat
Izvoru, jud. Argeº, preþ pornire 17.010
euro. Licitaþiile vor avea loc la sediul
lichidatorului din bdul Mamaia nr. 353,
mun. Constanþa, în data de
07.10.2022, 14.10.2022, 21.10.2022,
28.10.2022, 04.11.2022, 11.11.2022,
18.11.2022, 25.11.2022, 02.12.2022,
09.12.2022, ora 15.00. Tel. 0241/
613565, iorguctin@yahoo.com. *
CABINET Individual de Insolventa
Cutov Al ina l ichidator judiciar
al societatii Ala Grand S.R.L, cu sediul
social in oras Navodari, str. Carabu-
sului nr.12, judet Constanþa, J13/
1511/2013, CUI 31945985, organi-
zeaza licitatie publica cu strigare in
ziua de 13.10.2022 orele 10.00 in
localitatea Constanta, bdul Tomis
nr.93, etaj 1, camera 2, pentru
valorificarea urmatoarelor bunuri
mobile: Microbuz Mercedes Benz
Sprinter - an fabricatie 2002, motorina,

2.148 cmc, 450.000 km, nefunctional
(baterie lipsa, motor defect, cauciucuri
uzate) pret pornire 908 lei; Microbuz
Volkswagen LT35 - an fabricatie 2000,
motorina, 2.461 cmc, 1.100.000 km,
nefunctional (baterie lipsa, motor
defect, cauciucuri uzate) pret pornire
571 lei; Autoutilitara Iveco Daily - an
fabricatie 2001, motorina, 2.800 cmc,
508,173 km, nefunctional (motor
defect) pret pornire 1.616 lei; Microbuz
Ford Transit - an fabricatie 2002,
motorina, 2.402 cmc, 381.368
km, functional (cauciucuri uzate,
parbriz spart/lovit) pret pornire 3.721
lei. Preturile un contin TVA. In caz de
neadjudecare a bunurilor licitatia va fi
reluata in zilele de 20.10.2022,
27.10.2022 si 03.11.2022 in aceleasi
conditii de pret, ora si locatie. Garantia
de participare la licitatie este de 10%
din pretul de pornire. Caietul de sarcini
se poate ridica de la aceeasi adresa iar
documentatia de inscriere la licitatie se
va depune pana cel tarziu orele 16.00
din preziua licitatiei. Pretul caietului de
sarcini este de 300 lei. Relati i
suplimentare la tel.0753026349 sau la
adresa de email : al ina.cutov@
yahoo.com. *
LICHIDATORUL al SC Manualex
Iordache SRL organizeaza licitatie
publica pentru vanzarea bunului mobil
din patrimoniul debitoarei. Pretul de
pornire este 2600 Euro, exclusiv TVA.
Licitatiile se vor organiza saptamanal,
incepand cu data de 07.10.2022, ora
09.00 la sediul ales din municipiul
Constanta, bld.Ferdinand, nr.7, judet
Constanta. Relatii suplimentare la tel:
0727743989. *
LICHIDATORUL al SC Robaria SRL
organizeaza licitatie publica pentru
vanzarea bunuri lor mobi le din
patrimoniul debitoarei. Pretul de
pornire este 2670 Euro, exclusiv TVA.
Licitatiile se vor organiza saptamanal,
incepand cu data de 07.10.2022, ora
09.00 la sediul ales din municipiul
Constanta, bld.Ferdinand, nr.7, judet
Constanta. Relatii suplimentare la tel:
0727743989. *
CABINET Individual de Insolventa
Cutov Al ina l ichidator judiciar
al societatii Fim Play S.R.L, cu sediul
social in loc.Agigea, str.Ion Borcea,
zona 3, Camine Sanatoriu Osteao
Articular, lot 55, jud.Constanþa, J13/
6110/2004, CUI 16358308, - organi-
zeaza licitatie publica cu strigare in
ziua de 13.10.2022 orele 12.00 in
localitatea Constanta, bdul Tomis
nr.93, etaj 1, camera 2, pentru valo-
rificarea urmatoarelor bunuri imobile: 3
loturi de teren extravilan(categoria
faneata) situate in comuna Vintila
Voda, judetul Buzau in suprafata de
2960 mp pret pornire 10.950 euro,
5992 mp pret pornire 22.200 euro si
801 mp pret pornire 2.950
euro. Preturile un contin TVA. In caz de
neadjudecare a bunurilor licitatia va fi
reluata in zilele de 20.10.2022,
27.10.2022 si 03.11.2022 in aceleasi
conditii de pret, ora si locatie. Garantia
de participare la licitatie este de 10%
din pretul de pornire. Caietul de sarcini
se poate ridica de la aceeasi adresa iar
documentatia de inscriere la licitatie se
va depune pana cel tarziu orele 16.00
din preziua licitatiei. Pretul caietului de
sarcini este de 5.000 lei. Relatii
suplimentare la tel. 0753026349 sau la
adresa de email : al ina.cutov@
yahoo.com. *
CABINET Individual de Insolventa
Cutov Alina lichidator judiciar al S.C.
GNP Agritrade S.R.L. in faliment, cu
sediul în Constanta, Aleea Partizanilor
nr. 20, camera 1, bl.LV4, sc.D, et.1,
ap.55, CUI 15901421, J13/3274/2003-
organizeaza l ic i tat ie publ ica
competitiva cu strigare in ziua de
17.10.2022 orele 13.00 in localitatea
Constanta, bdul Tomis nr.93, etaj 1,
camera 2 pentru valori f icarea
urmatoarelor bunuri mobi le si
imobile: 1. Ferma 7 situata in comuna

Amzacea, jud.Constanta compusa din
teren intravilan 27.346 mp + constructii
( 4 silozuri de 139 mp, 2 silozuri de 44
mp, 4 grajduri de 567 mp, 621 mp, 830
mp si 517 mp) + 11 dotari incorporate
incarcator telescopic Class,
ventilatoare pentru 2 silozuri, pompa
horn, convertor descarcare, masina de
tratat samanta, vibrator, elevator,
ventilator, sistem ventilatie, motor
hidrostatic, bascula pod auto 50 to, ax,
echipamente la pretul total de 434.650
euro. Pretul reprezinta 70% fata de cel
stabilit in raportul de evaluare si nu
contine TVA. In caz de neadjudecare
licitatia va fi reluata in zilele de
24.10.2022, 31.10.2022, 07.11.2022 in
aceleasi conditii de pret, ora si
locatie. Garantia de participare la
licitatie este de 10% din pretul de
pornire. TVA-ul va fi aplicat conform
legislatiei in vigoare. Caietul de sarcini
se poate ridica de la aceeasi adresa iar
documentatia de inscriere la licitatie se
va depune pana cel tarziu orele 17.00
din preziua licitatiei. Pretul caietului de
sarcini este 5000 lei. Relat i i
suplimentare la tel. 0753026349 sau la
adresa de email : al ina.cutov@
yahoo.com. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
SPRL, cu sediul profesional in
Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin
asociat coordonator Turmac Mihaela in
calitate de lichidator judiciar al
debitorului NOVICIO FOOD &
BEVERAGE SRL, cu sediul in
Bucureºti, Sectorul 1, Strada PUÞUL
LUI ZAMFIR, Nr. 37, Biroul nr. 1, Etaj 3
avand CUI 26455065, nr. de ordine in
registrul comertului : J40/640/2013,
desemnat prin sentinta civila din data
de 20.10.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti – Secþia a VII-a
Civila in Dosarul nr.290/3/2020, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii
debitoare, respectiv:, CLISEU
FLEXOGRAFIC la pretul de 176,15
lei+TVA, BANDA ALIMENTARE la
pretul de 201,50 lei +TVA, CUVA
ALIMENTARE la pretul de 193,05
lei+TVA, BANDA PRELUARE la pretul
de 168,35 lei+TVA, MASINA
AMBALAT AUTOMATA la pretul de
2.431,65 lei+TVA, MASINA AMBALAT
la pretul de 2.386,80 lei+TVA, FULL
AUTOMATA E03 la pretul de 2.328,30
lei +TVA, PRINT HEAD la pretul de
386,75 lei+TVA, SUPORT FIXARE
PRINT HEAD la pretul de 83,85
lei+TVA, PRINT HEAD la pretul de
386,75 lei+TVA, FULL AUTOMAT la
pretul de 7.134,40 lei+TVA,
CENTRALA TELEFONICA la pretul de
601,25 lei+TVA, MASINA AMBALAT
FULL AUTOMATA la pretul de
4.801,55 lei+TVA, MASINA DE
PALETIZAT la pretul de 2.063,10
lei+TVA, MASINA AMBALAT FULL
AUTOMATA la pretul de 4.801,55 lei+
TVA, BANDA TRANSPORTATOARE
1 la pretul de 391,95 lei+TVA, BANDA
TRANSPORTATOARE 2 la pretul de
391,95 lei+TVA, BANDA TRANSPOR-
TATOARE 3 la pretul de 391,95
lei+TVA, BANDA TRANSPOR-
TATOARE 4 la pretul de 748,15 lei+
TVA, BANDA TRANSPORTATOARE
5 la pretul de 748,15 lei+TVA, BANDA
TRANSPORTATOARE AUTOMA-
TIZATA la pretul de 2,936.70lei+TVA,
IMPRIMANTA 4025C1106007 la
pretul de 845,65 lei+TVA, IMPRI-
MANTA 4025C1106008 la pretul de
845,65 lei+TVA, IMPRIMANTA
4025C1106009 la pretul de 845,65
lei+TVA, COMPRESOR 300L la pretul
de 510,25 lei+TVA, SMART UPS APC
SUA5000RMI5U la pretul de 887,90
lei+TVA, SERVER INTELSR
2612URR XEON E5645 la pretul de
1.862,25 lei+TVA, DVR 1672 HDD
1TB la pretul de 377 lei+TVA, DVR
1672 HDD 1TB la pretul de 377
lei+TVA, ELEVATOR DIN INOX la
pretul de 2.641,60 lei +TVA, SUPORT

STRUCTURA METALICA la pretul de
824,20 lei +TVA, SUPORT BANDA
TRANSPORTATOARE la pretul de
867,10 lei+TVA, BANDA TRANSPOR-
TATOARE CU RACLETI la pretul de
760,50 lei+TVA, SISTEM VENTILATIE
HALA PRODUCTIE la pretul de
4.117,75 lei+TVA, PALET TRUCK
ELECTRONIC la pretul de 1.908,40
lei+TVA, APPLE IPAD SMAR COVER
LEATHER la pretul de 29,25 lei+TVA,
SURSA ALIMENTARE CAMERE la
pretul de 128,05 lei+TVA, CAMERA
SONY CCD 540 TVL la pretul de
2.136,55 lei+TVA, SINGATOR P6 la
pretul de 63,70 lei+TVA, SAMSUNG
GALAXY S la pretul de 122,20
lei+TVA, OCHELARI DE VEDERE SI
PROTECTIE la pretul de 185,90
lei+TVA, HALAT SCURT TERCOT
ALB la pretul de 14,95 lei+TVA,
APARAT BANDA AMBALAJ la pretul
de 14,30 lei+TVA, BANDA
TRANSPORTATOARE CU RACLETI
312280 la pretul de 29,25 lei+TVA,
BANDA TRANSPORTATOARE CU
RACLETI 4150280 la pretul de 71,50
lei+TVA, BIROU NOVA B2V3 STEJAR
la pretul de 75,40 lei+TVA, CORP
MOBIL NOVA 3SERTARE STEJAR la
pretul de 61,75 lei+TVA, DULAP
ETAJERA RITMO NEGRU la pretul de
38,35 lei+TVA, SCAUN PIELE ECO la
pretul de 65 lei+TVA, Mentionam faptul
ca asupra bunurilor mobile este instiuit
sechestru asigurator in vederea
recuperarii pagubei cauzate prin
infractiuni, a confiscarii speciale
precum si a confiscarii extinse asupra
tuturor bunuri lor immobile si
mobile(active corporale si necorporale,
mijloace fixe, vehicule, stocuri de
marfuri, inclusive cele date in custodie
altor persoane fizice sau juridice de
catre Directia de Investigare a
Infract iuni lor de Criminal i tate
Organizata si Terorism Structura
Centrala, prin Ordonanta din data de
23.07.2012 dispisa in dosarul penal
7/D/P/2012. Totodata precizam faptul
ca raportat la dispozitiile art. 91 din
Legea 85/2014 si cele ale Deciziei nr.
1/2020, pronuntata de ÎCCJ, in situatia
adjudecarii, bunurile nu sunt dobandite
libere de sarcini, ci masura asiguratorie
penala ramane inscrisa asupra
bunuri lor si dupa valori f icarea
acestora. Prima vanzare a bunurilor se
va organiza in data de 14.10.2022, ora
12.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile nu se vor vinde
la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 5 sedinte de licitatie,
bisaptamanale, in datele de
18.10.2022, 21.10.2022, 25.10.2022,
28.10.2022 si 01.11.2022 la aceeasi
ora si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare al licitatiilor este la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel.031.805.21.25. *
SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
SPRL, cu sediul profesional in
Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin
asociat coordonator Turmac Mihaela in
calitate de lichidator judiciar al debi-
torului NOVICIO FOOD & BEVERAGE
SRL, cu sediul in Bucureºti, Sectorul 1,
Strada PUÞUL LUI ZAMFIR, Nr. 37,
Biroul nr. 1, Etaj 3 avand CUI
26455065, nr. de ordine in registrul
comertului : J40/640/2013, desemnat
prin sentinta civila din data de
20.10.2020, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti – Secþia a VII-a Civila in
Dosarul nr.290/3/2020, anunta
scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii
debitoare, respectiv: Frigider Arctic
AFB155+ la pretul de 25,20 Euro,
exclusiv TVA, Copiator Canon Image
Runner C2020L cu urmatoarele
componente: printer cover D1; Toner
CEXV34BK; Toner CEXV34C; Toner
CEXV34Y; Toner CEXV34M; Suoer
G3 Fax Board AH1 la pretul de 217,80
Euro, exclusiv TVA, Router Wireless

inksys E3000 la pretul de 23,40 Euro,
exclusiv TVA, Sistem Desktop Serioux
Smart V5 la pretul de 41,40 Euro,
exclusive TVA, Monitor LCD LG 18.5
Wide Negru la pretul de 10,80 Euro,
exclusiv TVA, Canapea Rosie la pretul
de 117 Euro, exclusiv TVA, Seif Blindat
la pretul de 165,60 Euro, excluisv TVA,
Aparat de spalat pardoseala tip BD
40/2 la pretul de 404,10 Euro, exclusiv
TVA, Cantar CELY PS50 la pretul de
32,40 Euro, exclusiv TVA, Aer
conditionat Samsung 9000 BTU la
pretul de 81,90 Euro, exclusiv TVA,
Contactor 32A la pretul de 9 Euro,
exclusiv TVA, Lampa de aspirare
dreapta 77OMM la pretul de 43,20
Euro, exclusiv TVA, Motorwhell Ring
QX Vulkolan al pretul de 50,40 Euro,
exclusiv TVA si Roata Pouretand
100x40QX la pretul de 9,90 Euro,
exclusiv TVA. Mentionam faptul ca
asupra bunurilor mobile este instiuit
sechestru asigurator in vederea
recuperarii pagubei cauzate prin
infractiuni, a confiscarii speciale
precum si a confiscarii extinse asupra
tuturor bunuri lor immobile si
mobile(active corporale si necorporale,
mijloace fixe, vehicule, stocuri de
marfuri, inclusive cele date in custodie
altor persoane fizice sau juridice de
catre Directia de Investigare a
Infract iuni lor de Criminal i tate
Organizata si Terorism Structura
Centrala, prin Ordonanta din data de
23.07.2012 dispisa in dosarul penal
7/D/P/2012. Totodata precizam faptul
ca raportat la dispozitiile art. 91 din
Legea 85/2014 si cele ale Deciziei nr.
1/2020, pronuntata de ÎCCJ, in situatia
adjudecarii, bunurile nu sunt dobandite
libere de sarcini, ci masura asiguratorie
penala ramane inscrisa asupra
bunuri lor si dupa valori f icarea
acestora. Prima vanzare a bunurilor se
va organiza in data de 14.10.2022, ora
12.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile nu se vor vinde
la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 5 sedinte de licitatie,
bisaptamanale, in datele de
18.10.2022, 21.10.2022, 25.10.2022,
28.10.2022 si 01.11.2022 la aceeasi
ora si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare al licitatiilor este la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
sector 3. Relatii suplimentare se
potobtine la tel. 031.805.21.25. *

TÃNASÃ ªI ASOCIAÞII S.P.R.L.
administrator judiciar al C.L.I.F. S.A.
organizeazã licitaþii publice, sãptã-
mânale, începând cu data de
28.10.2022, ora 12:00, la sediul ales al
administratorului judiciar din Piatra
Neamþ, Bd. Traian, nr. 84, bl. H4,
parter, ap. 47, judeþul Neamþ, pentru
vânzarea urmãtoarelor bunuri imobile
(90% din valoarea de evaluare): 1.
Teren 24.707 mp, com. Mihai l
Kogãlniceanu, perimetru carierã
Sitorman, jud. Constanþa (CF 102707)
- 555.907,50 Euro; 2. Teren 25.293
mp, com. Mihail Kogãlniceanu, peri-
metru carierã Sitorman, jud. Constanþa
(CF 102699) - 569.092,50 Euro Relaþii
supl imentare la 0722.427.008,
Tel./Fax 0233.220.402. *

SIOMAX SPRL, lichidator judiciar cu
sediul profesional în Tg-Jiu, str. Unirii,
nr. 3, P+E, jud. Gorj, reia licitaþia
publicã, LA PRETURI REDUSE CU
30% FATA DE VALOAREA DE
EVALUARE, pentru vânzarea în bloc a
bunurilor imobile proprietatea SC
GAMA SA Scorniceºti (fosta Fabricã
de confecþii Scorniceºti): Clãdire
administrativã – birouri, numãr
cadastral 60048-C1; Fabricã confecþii,
numãr cadastral 60048-C2; Anexã –
cabinã poartã, numãr cadastral
60048-C3; Anexã – magazie metalicã,
numãr cadastral 60048-C4; Anexã –
magazie metalicã, numãr cadastral
60048-C5; Anexã – magazie metalicã,
numãr cadastral 60048-C6; Anexã –
remizã PSI din metal, numãr cadastral
60048-C7; Teren curþi construcþii în
suprafaþã de 4498 mp, numãr
cadastral 60048, în fiecare zi de joi, din
douã în douã sãptãmâni începând cu
data de 06.10.2022, orele 1400.
Valoarea totalã a bunurilor imobile
licitate la noul preþ este de 2.697.387 lei
exclusiv TVA, urmând a se aplica
prevederile Codului Fiscal la data
vânzãrii. Societatea se aflatã în
procedura falimentului în dosarul
58/104/2017, la Tribunalul Judeþean
Olt. Înscrierea la licitaþie se va face la
sediul lichidatorului judiciar în fiecare zi
lucrãtoare (luni-vineri) între orele 800-
1630, fax 0253214120, email
siomaxtgjiu@yahoo.com, cel mai
târziu pânã la ora 1600 înaintea zilei
l ic i taþ iei , în baza achizi þ ionãri i
regulamentului de vânzare ºi a achitãrii
garanþiei de participare de 10% din
preþ. SIOMAX SPRL, lichidator judiciar
cu sediul profesional în Tg-Jiu, str.
Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, reia licitaþia
publicã, LA PRETURI REDUSE CU
40% FATA DE VALOAREA DE
EVALUARE pentru bunurile mobile
proprietatea SC GAMA SA Scorniceºti
(fosta Fabricã de confecþii Scorniceºti),
aflatã în procedura falimentului în
dosarul 58/104/2017, la Tribunalul
Judeþean Olt, în fiecare zi de joi, din
douã în douã sãptãmâni începând cu
data de 06.10.2022, orele 1400, dupã
cum urmeazã: Autoturism marca
DACIA înscris în circulaþie sub nr.
OT-06-GAM - valoare 2.700 lei;
Echipamente tehnologice (pentru
confecþii) - valoare 241.218 lei; Bunuri
de natura stocurilor (confecþii) - valoare
32.454 lei; Valorile de mai sus sunt fãrã
TVA. Bunurile mobile ce compun
echipamentul tehnologic se vând si la
bucata, iar Bunuri le de natura
stocurilor se vând in bloc. Lista
integralã a bunurilor din lotul de
echipamente tehnologice ºi bunuri de
natura stocurilor poate fi vizionatã la
sediul lichidatorului judiciar Siomax
SPRL din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E,
jud. Gorj, precum ºi pe site-ul
www.siomax.ro, la secþiunea “Licitaþii”
si site-ul www.licitatii-insolventa.ro.

Înscrierea la licitaþie se va face la
sediul lichidatorului judiciar în fiecare zi
lucrãtoare (luni-vineri) între orele 800-
1630, fax 0253214120, email
siomaxtgjiu@yahoo.com, pânã cel
mai târziu în ziua licitaþiei, ora 1200, în
baza achiziþionãrii regulamentului de
vânzare ºi a achitãrii garanþiei de
part ic ipare de 10% din preþ.
Procurarea regulamentului de vânzare
se va face la sediul lichidatorului
judiciar din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3,
P+E, jud. Gorj, în zilele lucrãtoare
(luni-vineri). Informaþii suplimentare la
sediul lichidatorului, la numerele de
telefon 0253/214120, 0753095556
sau prin email siomaxtgj iu@
yahoo.com. Cei ce pretind vreun drept
asupra bunurilor supuse licitaþiei sunt
invitaþi sã anunþe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilitã pentru vânzare
ºi sã-i comunice documentele
justificative. *

CRIS CONSULT SPRL, lichidator
judiciar al debitoarei AGROZOO-
TEHNICA ROSETI -in fal iment
organizeaza licitatie publica cu strigare
in data de 11.10.2022, 18.10.2022,
25.10.2022 ora 14:00 pentru
valorificarea urmatoarelor bunuri
situate in comuna Roseti, judetul
Calarasi: -Ferma Roseþi, compusã din
Teren intravilan in suprafata de 17.738
mp; Atelier mecanic in suprafata de
443,00 mp; Birouri in suprafata de
145,00 mp; Magazie cereale in
suprafata de 80,00 mp; Magazie piese
in suprafata de 25,00 mp; Platformã
rezervoare combustibil in suprafata de
33,00 mp; -in integrum: MOARA, teren
in suprafata de 2.000 mp; Moarã
cereale -Construcþie definitivã in
suprafata de 305 mp; Construcþie din
elemente prefabricate +BCA cu
acoperiº st i l terasã, f inal izatã
impreuna cu utilaje moara de grau
FADR, linie extrudat, moara ciocanele,
malaxor si SILOZURI, in suprafata de
1.900 mp; Cuvã descãrcare Scd=68
mp; Siloz grâu Scd=100 mp; Siloz grâu
Scd=100 mp; Anexã. -mijloace fixe
agricole, mobilier si stocuri si mijloace
auto Pretul este diminuat 10% fata de
valoarea de evaluare la imobile si 80% la
mobile, cu exceptia set rosti Case (foste
in leasing) care se valorifica la pretul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Aleea Cauzasi nr.47, et.2, ap. 3, sector
3. Pentru a participa la licitatie ofertantii
vor achita o garantie de participare
conform regulament. Caietul de
prezentare poate fi achizitionat de catre
ofertanti de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi
nr.47, etaj 2, ap.3, intre orele 10-12 de
luni pana vineri. Relatii suplimentare la
telefon 0316208600 sau pe www.cris
consult.ro unde sunt afisate: anuntul
detaliat, regulamentul de valorificare,
raportul de evaluare al bunurilor si pot fi
vizionate listele. *

PRIMÃRIA ORAª NÃVODARI
organizeazã licitaþ ie publica în
vederea constituirii dreptului de
superficie cu titlu oneros asupra unui
teren in suprafata de 1166mp, situat în
oraºul Nãvodari, b-dul Navodari, zona
Rezervoare RAJA, lot 4, judetul
Constanta. Preþul de pornire al licitatiei
este de 6,60lei/mp/an. Taxa de
participare la licitatie este de 750 lei.
Garantia de participare la licitatie este
in valoare de 4000 lei. Începând din
05.10.2022 se poate ridica
documentaþia de participare la licitaþie
de la sediul Primãriei Nãvodari,
camera 17. Ofertele se depun cu cel
putin 24 de ore inainte de data
organizarii licitatiei la Registratura
Primariei Navodari, str. Dobrogei nr. 1.
Licitaþia se va organiza în data de
31.10.2022, ora 13,00, la sediul
Primariei Orasului Navodari. *

CITATII
NUMITUL CORBEI CONSTANTIN,
nascut la 11 mai 1976, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Halmagiu, jud.
Arad, este citat pentru data de
12.10.2022 la JUDECATORIA
GURAHONT in procesul de divort din
dosarul nr. 985 / 238 / 2022. *

LICHIDATORUL judiciar al CRIS-
ROXS TRANSCONSTRUCT SRL,
CUI 27036162, dosar nr.23620/3/2022
Tribunalul Bucuresti, anunþã des-
chiderea procedurii de faliment la data
de 08.09.2022 ºi stabilirea urmãtoa-
relor termene limitã: 24.10.2022
înregistrare cereri admitere creanþe,
03.11.2022 tabel prel iminar,
28.11.2022 tabel definitiv, 08.11.2022
Adunarea Creditorilor. Relaþii la tel.
0731.043.803. *

PIERDERI
DECLAR pierdute urmãtoarele
înscrisuri: Certificat de inregistrare
Seria: B nr.1353183 eliberat de ORC
Bucureºti la data de 29.05.2008, Act
constitutiv în ultima formã actualizatã
de la momentul anului 2008, Act de
înmatriculare ºi autorizare constând în
Încheiere judecãtoreascã nr. 21927/
27.11.2007, Certificat constatator
nr.388980 din 22.07.2008 (eliberat la
data de 25.07.2008), Certif icat
înscriere menþiuni nr.988980 din
22.07.2008 ºi Rezoluþ ia ORC
Bucureºti aferentã, Certificat înscriere
menþiuni nr.497441 din 26.11.2007 ºi
Rezoluþia ORC Bucureºti aferentã
privind sociatatea IUSANG MIXT SRL,
J40/22292/2007, CUI:22819252, pe
care le declar nule. *

DECLAR pierdut Cert i f icat de
Înregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerþului Bucureºti, al societãþii SC
VIBE METROPOLITAN CORNER
SRL, având sediul social în strada
Calea Vitan, numãrul 123, bloc V2,
scara 1, etaj 3, apartament 16, sector
3, Bucureºti, Cod unic de înregistrare
38164558, sub numãrul J40/
15134/2017, declar nul certificatul de
înregistrare al societãþii. *
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