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ANUNTURI DIVERSE

electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei @eurosmart.ro,
pânã la ora 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0721.331.854 sau
0721.296.938, respectiv la adresa de
e-mail serban.araboaei@eurosmart.ro
sau alexandru.suciu@eurosmart.ro. *

SUBSCRISA Eurosmart Filiala Braºov
SPRL (fostã CITR Filiala Braºov SPRL),
cu sediul în Braºov, str. Aurel Vlaicu, nr.
40, birou 7, jud. Braºov, înmatriculatã la
Registrul Societãþilor Profesionale al
U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009 ºi în
Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009
desemnat în calitate de administrator
judiciar al societãþii ICCO ENERG S.R.L.
(în reorganizare judiciarã, in judicial
reorganization, en redressement), cu
sediul în Braºov, str. ªcolii, nr.8, camera
10, jud. Braºov, înregistratã la Registrul
Comerþului sub nr. J08/2664/2007 având
cod de înregistrare fiscalã RO 22500279,
organizeazã licitaþie publicã competitivã
cu preþ în urcare în baza AC din data de
17.12.2021, pentru valori f icarea
urmãtoarelor active: 1. Platformã
autoridicãtoare GENIE Z45/25 RT SN.
Preþ de pornire la licitaþie 52.488 Lei
exclusiv TVA. 2. Platformã autoridicãtoare
GENIE Z45/25J. Preþ de pornire la licitaþie
71.574 Lei exclusiv TVA. 3. Platformã
autori- dicãtoare GENIE GS-5390. Preþ de
pornire la licitaþie 81.117 Lei exclusiv TVA.
4. Platformã autoridicãtoare GENIE
Z45/25J DC NM SN. Preþ de pornire la
licitaþie 71.574 Lei exclusiv TVA. Cu privire
la TVA se vor aplica prevederile legale în
vigoare. Licitaþia va avea loc prin mijloace
de comunicare la distanþã, în data de
19.01.2022, ora 13:00. În cazul
neadjudecãrii, se vor mai organiza licitaþii
în data de 26.01.2022 ºi 02.02.2022, în
aceleaºi condiþii de preþ ºi orã. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de
pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã a
activelor ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþ i i pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarcini este obligatorie pentru participarea
la licitaþie. Documentaþia de înscriere la
licitaþie va trebui depusã electronic, cu
opis semnat, pe adresa de email
serban.araboaei @eurosmart.ro, pânã la
ora 13:00 a zilei lucrãtoare anterioare
ºedinþei de licitaþie. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii la
telefon 0721.331.854 sau la adresa de
e-mail serban.araboaei @eurosmart.ro. *

ANUNT AMRO PAK TRADE SRL – in
fal iment, prin l ichidator judiciar
EVOINSOL SPRL, anunta vanzarea prin
licitatie publica cu strigare a autoutilitarei
CITROEN BERLINGO, an fabricatie
2004, nr. kilometri 200.000, pornind de la
pretul de 263 Euro + TVA (reprezentand
15 % din valoarea stabilita prin raportul de
evaluare). Licitatia publica va avea loc in
data de 18.01.2022, ora 1300, la sediul
lichidatorului judiciar din B-dul Ghencea
nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6, Bucuresti.
In situatia in care bunul nu va fi valorificat
la data stabilita, licitatiile vor fi reluate
saptamanal in fiecare zi de marti, ora
1300, la aceeasi locatie. Caietul de sarcini
poate fi achizitionat, contra cost de la
sediul lichidatorului judiciar in zilele de luni
pana vineri, intre orele 900 - 1700.
Informatii suplimentare se pot obtine la:
email: off ice@evoinsol.ro si tel.
021.413.42.91. *

ANUNT MEDICAL ADVANCED
TECHNOLOGIES SRL – societate in
fal iment, prin l ichidator judiciar
EVOINSOL SPRL desemnat in dosarul nr.
3012/3/2008, anunta scoaterea la
vanzare prin licitatie publica cu strigare a
bunurilor mobile apartinand societatii
debitoare in data de 18.01.2022 ora 1500
la pretul reprezentand 10% din valoarea
initiala stabilita prin raportul de evaluare,
dupa cum urmeaza: - Autoturism marca
VW Golf (2003) pornind de la pretul de 330
Euro + TVA; - mijloace fixe si obiecte de
inventar (sisteme PC, monitoare, mobilier
etc) la pretul de 1.055 Euro + TVA. In
situatia in care bunurile mobile nu vor fi
adjudecate, licitatia publica se va relua in
fiecare zi de marti ora 1500, la sediul
lichidatorului judiciar pana la adjudecare.
Licitatia publica cu strigare va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar Evoinsol
SPRL situat in Bucuresti, b-dul Ghencea
nr. 134, etaj 1, ap. 58, sector 6. Caietele de
sarcini pot fi achizitionate contra cost de la
sediul lichidatorului judiciar Evoinsol
SPRL indicat mai sus, in zilele de luni pana
vineri, intre orele 900 - 1700. Informatii
suplimentare se pot obtine la tel.
021.413.42.91 sau email: office@
evoinsol.ro *

FIVE Administration S.P.R.L., în calitate
de Lichidator al debitoarei Baumeister
Instalaþii Edilitare S.R.L.(în lichidare
voluntarã), organizeazã licitaþia publicã cu
strigare, din data de 21.01.2022, începând
cu ora 13.00, în vederea valorificãrii
urmãtoarelor bunuri aflate în patrimoniul
debitoarei: 1.Teren arabil în suprafaþã de
53.500mp, nr.CF 20997, situat în
extravilanul localitãþii Ariceºtii Rahtivani,
judeþul Prahova- preþ de pornire a licitaþiei
488.000Euro, exclusiv TVA; 2.Teren
arabil în suprafaþã de 5.000mp, nr.CF
21825, situat în extravilanul localitãþii
Ariceºtii Rahtivani, judeþul Prahova- preþ
de pornire a licitaþiei 28.000Euro, exclusiv
TVA; 3.Teren arabil în suprafaþã de
20.000mp, nr.CF 20997, situat în
extravilanul localitãþii Ariceºtii Rahtivani,
judeþul Prahova- preþ de pornire a licitaþiei
112.000Euro, exclusiv TVA. Orice
persoanã interesatã va avea obligaþia
achiziþ ionãri i caietului de sarcini
cuprinzând descrierea bunurilor, la preþul
de 1.000Lei (exclusiv TVA) pentru bunuri
imobile ºi numai ulterior semnãrii unui
Angajament de confiden- þialitate privind
procedura de valorificare a activelor
cuprinse în caietul de sarcini. Caietul de
sarcini este disponibi l la sediul
lichidatorului sau poate fi solicitat prin
e-mail, la adresa: office@five-advisory.ro.
Activele pot fi vizionate prin programare
prealabilã dupã achiziþionarea caietului de
sarcini. Licitaþia va avea loc la sediul

Lichidatorului Five Administration SPRL,
situat în Bucureºti, Str.Constantin
Dissescu nr.33A, Sector 1. În situaþia în
care bunurile nu vor fi adjudecate la prima
licitaþie, se va organiza o altã ºedinþã la
data de 31.01.2022, începând cu ora
13.00, în conformitate cu prevederile
Regulamentului de vânzare aprobat.
!Documentaþia de participare la licitaþie va
fi depusã personal sau comunicatã prin
poºtã/curier, la sediul Lichidatorului, sau
prin mijloace electronice, la adresa de
e-mail: office@five-advisory.ro, pânã în
data de 20.01.2021, ora 16.00, pentru
activele imobile. !Pentru ºedinþa de licitaþie
din data de 31.01.2022, termenul-limitã
pentru comunicarea documentaþiei de
participare este data de 28.01.2022, ora
16.00. Informaþii suplimentare privind
activele pot fi obþinute la sau e-mail:
office@five- advisory.ro sau telefon:
0720.301.970. *

DEBITOAREA ECO LOGIC S.R.L.,
P.Neamt, jud.Neamt (in faliment) prin
lichidator judiciar, vinde prin licitatie
publica cu str igare: TEREN
CURTI-CONSTRUCTII situat in zona
centrala a Municipiului P.Neamt,
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.5,
jud.Neamt,cu suprafata de 29.022
mp.teren curti-construcþii, Carte Funciara
nr. 57373–P.Neamt, nr.cadastral 57373,
jud.Neamt, cu pretul de 1.996.730 lei fara
TVA. Licitatia va avea loc in 27.01.2022,
ora 12:00, iar in caz de neadjudecare a
bunurilor se reiau licitatiile pentru data de
15.02.2022, ora 12:00, 03.03.2022, ora
12:00 si 22.03.2022, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Piatra Neamt,
str.Mihai Eminescu,nr.16, bl.E3, sc.C, et.I,
ap.35, jud. Neamt, conform Publicatiei de
vanzare nr.1279 din 14.09.2021. Relatii la
tel:0233-212997; 0722-458423 si
0722-210193. *

S.C. AGRACOM BÃLÃNEªTI S.A., aflatã
în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul social în sat Bãlãneºti, comuna
Bârgãuani, judeþul Neamþ, nr. de
înregistrare la O.R.C. Neamþ
J27/130/1998, C.U.I. 10379751 prin
lichidator judiciar CABINET INDIVIDUAL
DE INSOLVENÞÃ STROE ROMICÃ,
desemnat prin sentinþa comercialã
nr.486/F/ 25.04.2007, pronunþatã de cãtre
judecatorul-sindic, în cauza ce formeazã
obiectul dosarului nr.1137/103/2006, aflat
pe rolul Tribunalului Neamþ, anunþã, în
conformitate cu prevederi le Legii
nr.85/2006, privind procedura insolvenþei,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, a
Codului de procedurã civilã, în mãsura
compatibilitãþii, a regulamentului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor
în ºedinþa din data de 02.10.2018 ºi
hotãrârea adunãrii creditorilor din data de
03.06.2021, scoaterea la vânzare prin
licitaþie publicã deschisã cu strigare a
activelor debitoarei descrise mai jos: Lot 1.
Teren curþi-construcþii în suprafaþã de
70.147 mp. situat în intravilanul satului
Bãlãneºti, comuna Bârgãuani, judeþul
Neamþ înscris în Cartea Funciarã a
comunei Bârgãuani sub nr. 50831, având
nr. cadastral 64/1 împreunã cu
construcþiile: C1-Magazie în suprafaþã de
536 mp. având nr. cadastral 64/1-C1;
C2-ªopron în suprafaþã de 36 mp. având
nr. cadastral 64/1-C2; C3-Staþie pompe în
suprafaþã de 26 mp. înscrisã în Cartea
Funciarã nr. 50831-C3, având nr.
cadastral 64/1-C3; C4-Grajd în suprafaþã
de 758 mp. având nr. cadastral 64/1-C4;
C5-Grajd în suprafaþã de 770 mp. având
nr. cadastral 64/1-C5; C6-Depozit furaje în
suprafaþã de 473 mp având nr. cadastral
64/1-C6; C7-Halã creºã în suprafaþã de
386 mp. având nr. cadastral 64/1-C7;
C8-Atelier mecanic în suprafaþã de 157
mp. având nr. cadastral 64/1-C8;
C9-Pivniþã în suprafaþã de 16 mp. înscrisã
în Cartea Funciarã nr. 50831-C9, având
nr. cadastral 64/1-C9; C10-Grup sanitar în
suprafaþã de 21 mp. înscris în Cartea
Funciarã nr.50831-C10, având nr.
cadastral 64/1-C10-preþ pornire
l icitaþ ie-617.566 lei; Lot 2. Teren
curþi-construcþii în suprafaþã de 18.734
mp. situat în intravilanul satului Bãlãneºti,
comuna Bârgãuani, judeþul Neamþ înscris
în Cartea Funciarã a comunei Bârgãuani
sub nr. 50832, având nr. cadastral 64/2
împreunã cu construcþiile: C1-Staþie
pompe în suprafaþã de 23 mp. având nr.
cadastral 64/2-C1; C2-Grajd în suprafaþã
de 773 mp. având nr. cadastral 64/2-C2;
C3-Grajd în suprafaþã de 743 mp. având
nr. cadastral 64/2-C3; C4-Grajd în
suprafaþã de 754 mp. având nr. cadastral
64/2-C4; C5-Grajd în suprafaþã de 807
mp. având nr. cadastral 64/2-C5; C6-Halã
creºã în suprafaþã de 386 mp. având nr.
cadastral 64/2-C6; C7-Halã fãtare în
suprafaþã de 606 mp. având nr. cadastral
64/2-C7; C8-Clãdire birouri în suprafaþã
de 177 mp. având nr. cadastral 64/2-C8;
C9-Lãptãrie în suprafaþã de 194 mp.
având nr. cadastral 64/2-C9; C10-Cantinã
în suprafaþã de 317 mp având nr.
cadastral 64/2-C10; C11-Clãdire cântar în
suprafaþã de 18 mp. având nr. cadastral
64/2-C11-preþ pornire licitaþie-506.689 lei;
Lot 3. Teren curþi-construcþii în suprafaþã
de 22.616 mp. situat în intravilanul satului
Bãlãneºti, comuna Bârgãuani, judeþul
Neamþ înscris în Cartea Funciarã a
comunei Bârgãuani sub nr. 50833, având
nr. cadastral 64/3 împreunã cu
construcþiile: C1-Pivniþã în suprafaþã de 28
mp. având nr. cadastral 64/3-C1;
C2-Centralã termicã în suprafaþã de 228
mp. având nr. cadastral 64/3-C2;
C3-ªopron în suprafaþã de 174 mp. având
nr. cadastral 64/3-C3; C4-Pavilion
administrativ cu 2 nivele în suprafaþã de
391 mp. având nr. cadastral 64/3-C4;
C5-Bloc locuinþe cu 2 nivele în suprafaþã
de 200 mp. având nr. cadastral 64/3-C5;
C6-Garaj în suprafaþã de 43 mp. având nr.
cadastral 64/3-C6; C8-Magazie în
suprafaþã de 249 mp. având nr. cadastral
64/3-C8; C9-Castel de apã în suprafaþã de
38 mp. având nr. cadastral 64/3-C9-preþ
pornire licitaþie-343.150 lei. Licitaþia va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Piatra Neamþ, B-dul Traian nr.80, bl.H3,
sc.A, ap.27, judeþul Neamþ, la data de 20
ianuarie 2022, ora 12:00. Dacã la acest
termen bunurile nu vor fi valorificate
licitaþia se va repeta sãptãmânal în fiecare
zi de joi, ora 12:00. Preþul de pornire al
licitaþiei este preþul de reevaluare diminuat
cu 50%, exclusiv TVA. Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile ce urmeazã a fi scoase la vânzare
au obligaþia sub sancþiunea decãderii,

sãînºtiinþeze lichidatorul despre aceasta
cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei.
Pentru a participa la licitaþie oferanþii vor
depune, cu cel puþin o zi înainte de data
licitaþiei la lichidatorul judiciar, urmãtoarele
documente: ofertele de cumpãrare,
dovada depunerii garanþiei reprezentând
cel puþin 10% din preþul de pornire al
licitaþiei în contul de lichidare al debitorului
S.C. AGRACOM BÃLÃNEªTI S.A.
RO41BUCU1631215953130RON
deschis la Alpha Bank S.A.-Sucursala
Piatra Neamþ. Persoanele juridice vor
prezenta, certificatul de înregistrare, actul
constitutiv, precum ºi împuternicirea
delegatului persoanei juridice semnatã de
conducatorul unitãþii, iar persoanele fizice
documentele de identitate. Adjudecatarul
bunurilor imobile este obligat sã achite
întregul preþ în termen de cel mult 30 de
zile calendaristice de la data vânzãrii
þinându-se seama de garanþia depusã în
contul preþului. În caz contrar,
adjudecatarul pierde garanþia de 10% din
preþul de pornire al licitaþiei. Relaþii
supl imentare se pot obþ ine de la
lichidatorul judiciar la telefoanele:
0233/233.722; 0727/890.332. *

SUBSCRISA SC AVEMAR SRL -in
faliment, identificatã identificatã prin CUI
4859089 si J52/126/2014, având sediul
social in Mun.Giurgiu, Str.Ghizdarului
nr.134, jud. Giurgiu, reprezentata prin
lichidator judiciar CRISTAM INSOLV
IPURL, vinde prin „Licitaþie publicã cu
strigare”, in conformitate cu hotararea
adunarii creditorilor din 14.04.2021,
urmatoarele bunuri proprietate a
debitoarei: 1. Masina de debitat cu
plasma, pret pornire licitatie 75.600 lei. La
pretul de adjudecare se va adauga TVA
(19%). Doritor i i pot achizit iona
regulamentul licitatiei si caietul de sarcini
intocmit pentru bunurile licitate de la biroul
lichidatorului judiciar din mun.Giurgiu,
B-dul Bucuresti, bloc 103, ap.1, zilnic de
luni pina vineri intre orele 10:00-14:00.
Sedinta de licitaþie va avea loc in data de
25.01.2022 ora 12:00, la biroul
lichidatorului judiciar din mun.Giurgiu,
B-dul Bucuresti, bloc 103, ap.1. Informaþii
suplimentare la telefon: 0731.064.094 sau
0724.243.292. *

SUBSCRISA FERMA 014 SRL -in
faliment, in banckrupty, en faillite, avand
sediul in Comuna Adunatii Copaceni,
Sos.Victoriei nr.98, judetul Giurgiu,
identif icata prin CIF 33789173 si
J52/527/2014, reprezentata prin lichidator
judiciar CRISTAM INSOLV IPURL, vinde
prin „Licitaþie publicã cu strigare”, in
conformitate cu hotararea adunarii
creditorilor din 16.02.2021, urmatoarele
bunuri proprietate a debitoarei: 1. Tractor
CLASS ARION 64 EBIS, 1buc, Pret
pornire licitatie -fara TVA, 132.428 lei; 2.
Masina erbicidat SEGUP, 1buc, 828 lei; 3.
Combina CLASS TUCANO, 1buc,
422.114 lei; 4. Header CLASS V660,
1buc, 66.214 lei; 5. Carucior de transport
header CLASS 6,6 m, 1buc, 12.415 lei; 6.
Echipament porumb IDD CLASS –6
randuri, 1buc, 24.830 lei. NOTA: Combina
(nr.3), Header (nr.4) si Carucior (nr.5) se
vand IN BLOC la pretul de pornire de
528.561 lei (fara TVA). La preturile de
adjudecare ale bunurilor se va adauga
TVA (19%). Doritorii pot achizitiona
regulamentul licitatiei si caietul de sarcini
intocmit pentru bunurile licitate de la biroul
lichidatorului judiciar din mun.Giurgiu,
B-dul Bucuresti, bloc 103, ap.1, zilnic de
luni pina vineri intre orele 10:00-14:00.
Sedinta de licitaþie va avea loc in data de
25.01.2022 ora 14:00, la biroul
lichidatorului judiciar din mun.Giurgiu,
B-dul Bucuresti, bloc 103, ap.1. Informaþii
suplimentare la telefon 0731.064.094. *

SCP EXPERT SPRL, in calitate de
administrator judiciar al SC ZASS
PROTEUS & CO SRL Timisioara, anunta
vanzarea, conform Legii 85/2006, prin
licitatie publica, deschisa, cu strigare a
urmatoarelor categorii de bunuri: - IMOBIL
casa de locuit D+P in suprafata totala de
366 mp. si lot de casa in suprafata de 92
mp, inscris in CF 879 Hunedoara, nr top
2602/15/5/6 si 2602/15/3.4.6/27, situat in
Hunedoara, zona Chizid, str. C. Davila, nr.
14, jud. Hunedoara, la pretul de 60.000
euro exclusiv TVA - IMOBIL – Spatiu
comercial pe doua nivele, in suprafata
totala de 720 mp, inscris in CF
60665-C1-U1, nr top 2170/173, situat in
Hunedoara, bd. Dacia, nr. 15, Bl A3, la
pretul de 396.000 euro exclusiv TVA -
Mobilier comercial – vanzare in bloc
(rafturi metalice, dulapuri, podiumuri si
expozitoare de lemn, vitrine de sticla,
diverse accesorii; mobilier de birou, etc.) la
pretul total de 144.503 lei. - Stoc marfa –
vanzare in bloc (echipamente IT: servere,
desktop-uri, imprimante diverse,
monitoare LCD si CRT; cititoare cod
bareportabile si cu fir, etc; electrocasnice
mici, echipamente de supraveghere si
inregistrare; piese schimb) la pretul total
de 67.422 lei. Avand in vedere natura
diversa a bunurilor scoase la vanzare, lista
cu bunuri pot fi consultate pe site-ul
zasselectrocenter.ro. Pretul mentionat nu
include TVA care, este taxabil in
conformitate cu prevedeile codului fiscal.
Licitatia pentru bunurile susmentionate va
avea loc la data de 19.01.2022 ora 14,00
la sediul lichidatorului judiciar EXPERT
SPRL din Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5,
et. 1, jud. Arad. In caz de neadjudecare,
licitatiile se vor relua in fiecare zi de
miercuri, ora 14,00. Garantia de
participare la licitatie este egala cu 30%
din pretul de pornire, exclusiv TVA al
bunurilor licitate. Regulamentul de licitatie
si caietul de sarcini se pot consulta la
sediul lichidatorului judiciar Poate
participa la licitatie orice persoana fizica
sau juridica, care, pana in ziua anterioara
licitatiei la ora 16,00, a depus garantia de
participare la licitatie in contul societatii
ZASS PROTEUS & CO SRL. Informatii
suplimentare se pot obtine la sediul
debitoarei ZASS PROTEUS & CO SRL –
telefon 0356 800880 sau lichidator judiciar
EXPERT SPRL - telefon 0257 259740, in
intervalul orar: 10-14. *

CII CUCLI ECATERINA vinde in bloc, prin
licitaþie publicã cu strigare, stocul de marfa
al societatii DOMUS AUTO EXPRES SRL
(produse si accesorii pentru vulcanizari)
pret de pornire 2005,20 EUR+TVA:
ªedinþele de licitaþie au loc in Constanta,
Str.I .Gh.Duca nr.33 in data de
11.01.2022, 18.01.2022, 25.01.2022,
01.02.2022, ora 10.00. Depunerea
garanþiei de participare de 10% este

obligatorie. Relatii suplimentare se pot
solicita pe e-mail:office@cucli.ro si la
telefon 0726.455.037. *

LICHIDATORUL judiciar al Vetcom Center
S.R.L. organizeaza licitatie publica pentru
vanzarea terenului intravilan in suprafata
de 1.000 mp situat in Localitatea Predeal,
str Mihail Saulescu, fn (DN1), judet
Brasov. Pretul total de pornire licitatie este
de 35.000 euro, exclusiv TVA. Licitatiile se
vor organiza saptamanal, in fiecare zi de
vineri, incepand cu data de 14.01.2022,
h:14.00. Informaþii suplimentare se pot
obtine la telefon: 0241.559033, telefon:
0725894443, fax: 0241.508351, email:
office@dascalescu -insolv.ro. *

TANASA SI ASOCIATII SPRL, lichidator
judiciar al EUROVIA-CONSTRUCT
INTERNATIONAL SA – IN FALIMENT,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile constand in utilaje si mijloace de
transport aflate in patrimoniul societatii
debitoare, la valoarea totala de 1,796,455
lei exclusiv TVA (VANZAREA SE FACE
INDIVIDUAL). Licitatiile privind vanzarea
bunurilor mobile apartinand societatii
debitoare se vor organiza saptamanale
(1/saptamana), in urmatoarele date:
20.01.2022, 27.01.2022, 03.02.2022,
10.02.2022 si 17.02.2022, ora 15.00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.320.14.84/85. *

ANUNÞ DE VÂNZARE Subscrisa TRUST
INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în
Bucureºti, str. Pitarul Hristache, nr 5, etaj
2, sector 1, e-mail : off ice@
trustinsolvency.ro, site:
www.trustinsolvency.ro, înscrisã în
Registrul Formelor de Organizare sub nr.
RFO II 0743, în calitate de lichidator
judiciar al SINDSERV S.A. persoanã
juridicã românã, cu sediul social în
Bucureºti, Piata Presei Libere nr. 1, Casa
Presei Libere, Corp C1, et. 2, sector 1,
inregistrata la Oficiul Registrul Comertului
sub nr. J40/655/2002, cod unic de
inregistrare RO14428695, conform
Hotãrârii intermediare nr. 4007/2020 din
data de 09.10.2020 pronunþatã de
Tribunalul Bucureºti, secþia a VII-a Civilã,
în dosarul nr. 43074/3/2015, anunþã
vânzarea urmãtoarelor bunuri mobile prin
licitaþie publicã cu strigare: 1. Autovehicule
evaluate conform raportului de evaluare
nr.134/02.09.2021 – bunuri mobile.
Valorile de piaþã sunt evidenþiate în tabelul
de mai jos: NR. CRT DENUMIRE Date de
identificare Val. de piaþã (EUR) 1 DACIA
LOGAN BENZINA 2008, nr. înmatriculare
B 42 SSV 900 2 DACIA LOGAN BENZINA
2008, nr. înmatriculare B 43 SSV 1,100 3
FIAT PUNTO 2009, nr. înmatriculare B 97
XGO 1,400 4 FIAT PUNTO 2009, nr.
înmatriculare B 97 XGU 900 5 DACIA
LOGAN 2007, nr. înmatriculare B 59 LKU
1,200 6 DACIA LOGAN BENZINA 2008,
nr. înmatriculare B 97 EXW 1,100 7
SKODA SUPERB 2012, nr. înmatriculare
B 15 XMI 7,000 8 SKODA SUPERB 2011,
nr. înmatriculare B 51 XMI 5,000 9
HYUNDAI TUCSON 2008, nr.
înmatriculare B 82 RRJ 2,000 10 DACIA
LOGAN VAN 2010, nr. înmatriculare B 22
YMZ 1,200 La valori se adaugã TVA
conform normelor legale în vigoare.
Valorile de pornire se stabilesc în Lei la
cursul BNR din data depunerii garanþiei
privind participarea la licitaþ ie. 2.
Autovehicule evaluate conform Raportului
de evaluare nr. 41/2020. Valorile evaluate
sunt evidenþiate în tabelul de mai jos: NR.
CRT DENUMIRE Date tehnice Val. de
piaþã (RON) 1 SCUTER PEUGEOT 2007,
50 cmc, benzina, 500 2 DACIA DOUBLE
CAB B 50 UIE 2006, diesel, 1,9l, tractiune
integrala 1,000 3 DACIA DOUBLE CAB B
56 TLN 2006, diesel, 1,9l, tractiune
integrala 1,000 4 DACIA DOUBLE CAB B
56 VAT 2006, diesel, 1,9l, tractiune
integrala 1,000 5 DACIA LOGAN MCV B
73 SIJ 2007, diesel, 1,5l, 63 Kw, ITP 2015
2,200 6 DACIA LOGAN VAN B 73 RWU
2007, diesel 1,5l, 50 Kw, ITP 2016 5,800 7
LOGAN VAN PACK B 83 WRN 2008,
diesel, 1,5l, 50 Kw, ITP 2015 6,400 8
LOGAN VAN PACK B 84 TWK 2008,
diesel, 1,5l, 50 Kw, ITP 2016 6,000 9
DACIA LOGAN VAN B 20JBV 2010,
diesel, 1,5l, 50 Kw, 6,700 10 DACIA
LOGAN VAN B 20 HWZ 2010, diesel, 1,5l,
50 Kw, 6,000 11 DACIA LOGAN VAN B
20JBB 2010, diesel, 1,5l, 50 Kw, 6,200 12
DACIA LAUREATE B 20 JAV 2010,
diesel, 1,5l, 63 Kw, 7,000 13 DACIA
LOGAN VAN B 22 YWL 2010, diesel, 1,5l,
50 Kw, 8,000 14 DACIA LOGAN VAN B 22
YWR 2010, diesel, 1,5l, 50 Kw, 8,500 15
DACIA LOGAN VAN B 22 YZM 2010,
diesel, 1,5l, 50 Kw, 7,200 16 DACIA
LOGAN VAN B 22 ZAW 2010, diesel, 1,5l,
50 kw, alb, itp 2018 7,500 17 DACIA
LOGAN VAN B 22 YZP 2010, diesel, 1,5l,
50 Kw, 2,450 18 DACIA LOGAN VAN B 22
YZZ 2010, diesel, 1,5l, 50 Kw, 7,500 19
DACIA LOGAN VAN B 22 YOB 2010,
diesel, 1,5l, 50 Kw, 7,500 20 DACIA
LOGAN VAN B 22 YZW 2010, diesel, 1,5l,
50 Kw, 8,000 21 DACIA LOGAN VAN B 22
YPK 2010, diesel, 1,5l, 50 Kw, 6,200 22
REMORCA BUZAU B 27 YJS Stema
M4075/HB4, 2010, 3,000 23
AUTOTURISM FIAT B 97 XPW 2009,
1,2l, motorina, alb, nefunctionala 2,400 24
AUTOTURISM FIAT B 98 DFX 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb, 4,800 25 FIAT B97
XES 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 26 FIAT B98 GWZ 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb, 2,400 27 FIAT B97
XFN 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 28 FIAT B97YLZ 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb, 2,400 29 FIAT
B97YJV 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 30 FIAT B97YHA 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb 2,400 31 FIAT B28
ZBK 2010, Punto Furgon, 1,2l, motorina,
alb, 4,800 32 FIAT B98 GXN 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb 2,400 33 FIAT B97
YIF 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb, 2,400
34 FIAT B 97 YJK 2009, 1,2l, motorina, 51
Kw, alb, 2,400 35 FIAT B 98 GXC 2009,
1,2l, motorina, 51 Kw, alb, 2,400 36 FIAT B
97 YHK 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 37 FIAT B 97 YHE 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb, 2,400 38 FIAT B 98
GXA 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 39 FIAT B 97 XFG 2009, 1,2l,
motorina, 51 Kw, alb, 2,400 40 FIAT B 97
YHT 2009, 1,2l, motorina, 51 Kw, alb,
2,400 41 DACIA LAUREATE 1.5 B 38
KJN2011, diesel, 1,5l, 55 Kw, alb, 12,000
42 DACIA LAUREATE 1.5 B 38 KVG
2011, diesel, 1,5l, 55 kw, alb, 12,500 43
AUTO DACIA NOUL B 49 GXN 2013,
diesel, 1,5l, 66 kw, gri, 14,500 44
AUTOTURISM DACIA B 57 JCW 2014,

berlina, diesel, 1,5l, 66 kw, 18,000 45
DACIA LOGAN CTR - B58 TZZ 2014,
diesel, 1,5l, 66 Kw 21,000 46 DACI
LOGAN CTR -B58TZV 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 18,000 47 DACIA LOGAN CTR
-B58TYM 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 20,600
48 DACIA LOGAN CTR- B58TYJ 2014,
diesel, 1,5l, 66 Kw 21,000 49 DACIA
LOGAN CTR-B58TZB 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 19,500 50 DACIA LOGAN CTR-
B58UAG 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 19,000
51 DACIA LOGAN CTR-B58TZX 2014,
diesel, 1,5l, 66 Kw 17,000 52 DACIA
LOGAN CTR-B58UAD 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 21,200 53 DACIA LOGAN
CTR-B58TXZ 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw
21,000 54 DACIA LOGAN CTR-B58TVL
2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 21,000 55 DACIA
LOGAN CTR-B58TVK 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 19,700 56 DACIA LOGAN
CTR-B58UAK 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw
20,200 57 DACIA LOGAN CTR-B58TYO
2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 20,300 58 DACIA
LOGAN CTR-B58UAC 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 20,400 59 DACIA LOGAN
CTR-B58TYR 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw
20,600 60 DACIA LOGAN CTR-B58UAL
2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 20,100 61 DACIA
LOGAN CTR-B58TYI 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 22,700 62 DACIA LOGAN
CTR-B58TZO 2014, diesel, 1,5l, 66 Kw
19,900 63 DACIA LOGAN CTR-B58UAI
2014, diesel, 1,5l, 66 Kw 19,300 64 DACIA
LOGAN CTR-B58UAE 2014, diesel, 1,5l,
66 Kw 20,900 La valori se adaugã TVA
conform normelor legale în vigoare. 3.
Autovehicule evaluate conform raportului
de evaluare întocmit de S.C. Lero
Advanced Consulting S.R.L. – bunuri
mobile. Valorile de piaþã sunt evidenþiate
în tabelul de mai jos: NR. CRT
DENUMIRE Date de identificare Val. de
piaþã (EUR) 1 FIAT PUNTO nr.
înmatriculare B 98 DCU 2,000 2 DACIA
LOGAN nr. înmatriculare B 60 PFJ 1,800
La valori se adaugã TVA conform
normelor legale în vigoare. Valorile de
pornire se stabilesc în Lei la cursul BNR
din data depunerii garanþiei privind
participarea la licitaþie. Participarea la
licitaþie este condiþionatã de achitarea
contravalorii caietului de sarcini în
cuantum de 200 Lei, a garanþiei de
participare la licitaþie (10% din valoarea
bunurilor pentru care se participãla
licitaþie) ºi de transmiterea documentelor
necesare conform caietului de sarcini.

Licitaþiile se vor organiza în urmãtoarele
zile: 19 ianuarie, 26 ianuarie, 2 februarie, 9
februarie, 16 februarie orele 14:00. Data
limitã de înscriere ºi transmitere a
documentelor necesare este în ziua
anterioarã organizãrii licitaþiei, pânã la
orele 16:00. Relaþii suplimentare se pot
obþine la telefon 0745591421 sau la
e-mail: office@trust insolvency.ro. *
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ 1. Informaþii
generale privind autoritatea contractantã,
în special denumirea, codul de identificare
fiscalã, adresa, numãrul de telefon, fax
ºi/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Aeroportul Internaþional Avram
Iancu Cluj R.A., Cluj-Napoca, str. Traian
Vuia, nr. 149, înregistrat la ONRC nr.
J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon:
0264/307.500, e-mail: office@airport
cluj.ro. 2. Informaþii generale privind
obiectul procedurii de licitaþie publicã, în
special descrierea ºi identificarea bunului
care urmeazã sã fie închiriat: închirierea
unui spaþiu publicitar destinat expunerii cu
caracter publicitar – panou publicitar stâlp,
în suprafaþã totalã de 2 mp, suprafaþã
aflatã în domeniul public, conform
Hotãrârii Consiliului Judeþean Cluj nr.
112/28.05.2020 ºi în temeiul legal O.U.G.
nr. 57/03.07.2019, art. 332 - 333. 3.
Informaþii privind documentaþia de
atribuire: se regãsesc în fiºa de date a
procedurii, caietul de sarcini, clauzele
contractuale obligatorii ºi formulare ºi
modele de documente. 3.1. Modalitatea
sau modalitaþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire:
prin mijloace electronice sau pe suport de
hârt ie, de la sediul Aeroportului
Internaþional Avram Iancu Cluj R.A. Biroul
Achiziþii Publice, în urma unei solicitãri
scrise pe adresa de e-mail :
office@airportcluj.ro. 3.2. Denumirea ºi
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituþiei de la
care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: se poate obþine
de la sediul Aeroportului Internaþional
Avram Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziþii
Publice, telefon: 0264/307.500, int.
429/430, e-mail: office@airportcluj.ro. 3.3.
Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: preþul

(urmare din pagina 6)

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

LICITATII
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