
VANZARI
ELECTRONICE

INCARCATOR PB Smart cu
acumulatori inlcusi, 189RON ,
TEL.0722.500.884, TEL.
0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe
marmura/granit, 11 lei , 15 lei ,
romarmura.com. Tel.0766.860.854**
PIANINA germana Hoof & Co, placa
bronz, mecanica englezeasca, 2
pedale, 1950$, negociabi l ,
TEL.0756.782.986**
MATRITE, pirogravat, ars rame,
tablouri, diverse dimensiuni si modele,
cu gaz, 100 LEI, TEL.0749.023.325**
CASA SCHIMB valutar, curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim
1.000 EURO, TEL.0722.663.224**
TAMPLARIE din PVC VEKA, calitate
germana la superpret, 50 RON rata
lunara Bucuresti, TEL.0728.500.100**
TERMOPANE, usi, ferestre, de la
principalii producatori de profile, de la
50 EURO, TEL.0732.297.777**
GREVAT in marmura, pretul unei litere
gravate este de 2 LEI,
TEL.0763.184.888**

METALE/PIETRE PRETIOASE

METEORIT METALIC, provenienta
Namibia, contine nikel, crom,
molibden, staniu, palladium, 2E/gr,
negociabil, TEL.0722.794.257**

CUMPARARI
DIVERSE

TUTUN DE PIPA, astept oferte la nr.
de telefon, TEL.0726.905.935**

DIVERSE
S.C . ELEGANCE CONSTRUCT
S.R.L. titular al proiectului Construire
locuinte colective cu spatii comerciale,
servicii, birouri la nivele inferioare,
rezultand un regim de inaltime de
H=2S+P+10/12 E retrase, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre A.P.M.
Bucuresti nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate, in cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
Construire locuinte colective cu spatii
comerciale, servicii, birouri la nivele
inferioare, rezultand un regim de
inaltime de H=2S+P+10/12 E retrase,
propus a fi amplasat in strada Nerva
Traian nr. 27-33. 1.Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea
Lacul Morii nr.1, sector.6, in zilele de
luni pana vineri, intre orele 9:00–12:00,
precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmbuc.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5 zile
de la data publicarii prezentului anunt,
pana la data de 21.07.2017.*
IDEAL Insolv SPRL ,in calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC
NEXT PROD GRUP
FASHION&ACCESORIES SRL, în
baza Legii nr.85/2014, notificã:
-Deschiderea procedurii falimentului
împotriva debitoarei cu sediul în Sibiu,
str. Stefan cel Mare nr. 149, jud. Sibiu,
conform Sentintei nr. 393/23.05.2017,
pronunþatã de Tribunalul Sibiu în dosar
nr.1642/85/2015, cu urmãtoarele
termene limitã: -pentru depunerea
declaraþiilor suplimentare de creanþã
la: 30.06.2017 -pentru verificarea
creanþelor suplimentare, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului
suplimentar al creanþelor: 14.07.2017
-pentru soluþionarea eventualelor
contestaþii ºi pentru afiºarea tabelului
definitiv consolidat al creanþelor:
12.09.2017.*
SIOMAX SPRL cu sediul în Târgu-Jiu,
str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj,
înmatriculatã la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO
II-0024/2006, având cod de identificare
f iscalã RO20570332, e-mail
siomaxtgj iu@yahoo.com, numit
lichidator judiciar in dosarul nr.
5142/95/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Gorj, prin sentinta nr. 254/14.06.2017,
ce priveste pe debitorul SC Sebi Trei
Center SRL, cod de identificare fiscalã
31308460, sediul social în Tg-Jiu,
Aleea Merilor, nr. 1B, camera nr. 2, jud.
Gorj, numãr de ordine în registrul
comerþului J18/111/2013, notifica
deschiderea procedurii simplificate de
faliment conform Legii 85/2014.
Termenul limita pentru depunerea
cererilor de creanta in vederea
intocmirii tabelului suplimentar al
creantelor este 26.07.2017. Termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea si publicarea in BPI a
tabelului suplimentar al creantelor este
16.08.2017. Termenul pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat
al creantelor este 30.08.2017.
Termenul pentru depunerea
contestatiilor este de 7 zile de la
publicarea tabelului suplimentar in BPI.
Termenul limita de depunere de catre
creditori a opozitiilor la incheierea de
deschidere a procedurii - 10 zile de la
primirea notificarii.*
VA facem cunoscut ca prin sentinta
civi la din data de 22.06.2017,
pronuntata de Tribunalul Constanta,
Sectia a II-a Civi la, dosar
nr.4018/118/2017 s-a dispus
deschiderea procedurii generale a
insolventei debitoarei a insolvenþei
asupra debitoarei SC VDP POWER
CLIPSERVICE SRL, cu sediul in
Constanþa, srt.Theodor Burada, nr.33,
CUI 31438214. In vederea intocmirii
tabelului preliminar al creantelor va
rugam ca, in conformitate cu art.147

din Legea 85/2014 privind procedura
insolventei, sa depuneti la grefa
Tribunalului Constanta cererile dvs. de
creanta, intocmite si timbrate in
conformitate cu art.104 din aceeasi
Lege, cu urmatoarele mentiuni:
Termen limita inregistrare creante
04.08.2017; Termen veri f icare
creante, intocmire, af isare si
comunicare tabel preliminar creante
24.08.2017; Termen afisare tabel
definitiv creante 18.09.2017. Adunarea
creditorilor, la sediul lichidatorului, ora
12:00, in data de 29.08.2017.*
VA aducem la cunostinta ca prin
Incheierea de Sedinta din data de
10.07.2017, Tribunalul Dolj a dispus
intrarea in faliment prin procedura
simplificata a debitoarei debitoarei SC
ALGREX COM SRL, cu sediul in
Craiova, Calea Severinului, nr. 54,
judetul Dol j , CUI 27313719,
J16/961/2010, CASA DE
INSOLVENTA GMC SPRL Craiova
fiind desemnata lichidator judiciar. Prin
Sentinta de deschidere a procedurii au
fost stabilite urmatoarele termene:
-Termenul de formulare a opoziþiilor la
cererea de deschidere a procedurii în
termen de 10 zile cte la comunicarea
notificãrii. -Termenul limitã pentru
depunerea creanþelor la 14.08.2017.
-Termenul limitã pentru verificarea
creanþelor, întocmirea, înregistrarea la
tribunal ºi publicarea în BPI a tabelului
preliminar al creanþelor la 04.09.2017.
-Termenul de definitivare a tabelului de
creanþe la 18.09.2017.*
ZENIT Management SPRL Filiala
Timiº, notificã deschiderea procedurii
generale de faliment a debitorului
CABRIGI 3 SOLUTION S.R.L., CUI:
21810182, sediu Giroc, str. Naturii, nr.
61, jud. Timiº, J35/1994/2007, cnf.
Înch. 769/29.06.2017, Tribunalul
Timiº, dosar 8753/30/2011. Termen
limitã pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor: 14.08.2017.
Termen limitã pentru verificare,
întocmire, afiºare ºi comunicare Tabel
Suplimentar: 12.09.2017. Termen
contestare Tabel Supl imentar:
02.10.2017. Termen pentru întocmirea
ºi af iºarea Tabelului Defini t iv
Consolidat: 12.10.2017.*
ANUNÞ public privind decizia etapei
de încadrare HYBRID ENERGY S.R.L.
titular al proiectului, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Caraº-Severin în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: fãrã
evaluarea impactului asupra mediului,
pentru proiectul Program de explorare
cu foraje în perimetrul ASCUÞITA
MARE, judeþul Caraº-Severin, propus
a fi amplasat în UAT Glimboca, judeþul
Caraº-Severin. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Caraº-Severin din Reºiþa, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de
luni–joi /vineri , între orele
0900–1500/1300, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
www.apmcs.anpm.ro. Publ icul
interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ.*
BT CAPITAL PARTNERS societate
pe acþiuni, cu sediul în Cluj-Napoca,
anunþã faptul cã rata dobânzi i
Obl igaþ iuni lor convert ibi le
subordonate, negarantate emise de
Banca Transilvania S.A. pentru al
X-lea cupon (15.07.2017-14.01.2018)
calculatã conform prospectului de
ofertã aprobatã prin decizia
C.N.V.M.nr.304 din 04.04.2013 ºi
Decizia C.N.V.M.nr.345 din
18.04.2013 este de 5.977%. Rata
dobânzii este calculatã din EURIBOR
6 luni fixat în data de 13.07.2017 la
-0,273% +marja stabilitã de 6,25%.*
TERMOPANE VEKA (tamplarie PVC
VEKA - ferestre si usi), 60 RON/rata,
TEL.0213.360.283**

A.G.A.
CONSILIUL Local Sector 6 se
întruneºte în ºedinþã ordinarã în data
de 20.07.2017, orele 17:00, la Sediul
Primãriei Sectorului 6, Calea Plevnei
nr.147-149.*
CONVOCARE Consi l iul de
Administratie al SC AZUGA TURISM
SA, cu sediul in Bucuresti, b-dul
Regina Elisabeta nr. 54, corp A, etaj 1,
ap. 3, cam 2, Sectorul 5, înregistratã la
ORC sub numãrul J40/4437/2011,
având CIF RO 28330211, capitalul
social de 13.918.607,5 lei , in
conformitate cu art 117 din Legea nr.
31/90, republicata si cu modificarile
ulterioare si cu dispozitia actului
constitutiv, convoaca: I. Adunarea
Generalã Ordinara a Acþionarilor,
pentru data de 21.08.2017, ora 1100,
la sediul societatii din Bucuresti, b-dul
Regina Elisabeta nr. 54, corp A, etaj 1,
ap. 3, cam 2, Sectorul 5, pentru toti
actionarii inregistrati în Registrul
acþionarilor þinut de societate, la
sfârºi tul zi lei de 01.08.2017,
consideratã ca datã de referinþã, avand
urmatoarea ordine de zi: 1. Revocarea
din functie a administratorilor Bilteanu
Ionut-Dragos, Clodnitchi Maria-Rodica
si Matei Cristina, incepand cu data de
31.08.2017, ca urmare a incetarii
mandatului acestora. 2. Alegerea
membrilor Consiliului de administratie
pentru un mandat de 4 ani, incepand
din data de 31.08.2017. Stabilirea
indemnizatiei lunare si a altor avantaje
acordate acestora. 3. Mandatarea
domnului Bogdan-Alexandru Dragoi,
cu drept de substituire, din partea
societati i in vederea negocieri i
prerogativelor si l imitelor de
competenta ale administratorilor, a
obiectivelor si criteriilor de performanta
aferente anului 2017 si semnarea

Contractului de administrare dintre
societate si consiliul de administratie
ales; 4. Mandatarea unei persoane in
vederea ducerii la indeplinire a
Hotararilor AGOA si a efectuarii
demersuri lor pentru publ icarea
hotarari lor in MO, depunerea
documentelor si efectuarea
inregistrarilor necesare la ORC, MO;
Acþionarii pot participa la Adunarea
Generala a Actionarilor personal sau
pot fi reprezentaþ i f ie de cãtre
reprezentanþii lor legali, fie de cãtre alþii
cãrora li s-a acordat o procurã
specialã. Procurile speciale se pot
obtine de la adresa: Azuga, str. Sorica
nr 3, receptia Hotel Azuga Ski&Bike
Resort, incepand din data de
14.08.2017 si se vor depune la aceiasi
adresa pânã cel tarziu în data de
18.08.2017, ora 11. Lista cuprinzand
informati i cu privire la numele,
localitatea de domiciliu si calificarea
profesionala ale persoanelor propuse
pentru functia de administrator se afla
la dispozitia actionarilor la adresa:
Azuga, str. Sorica nr 3, receptia Hotel
Azuga Ski&Bike Resort, si poate fi
completata pana cel tarziu in data
11.08.2017, prin urmare nominalizarile
si CV-urile persoanelor propuse
trebuie sa ajunga la sediul societatii
pana la data da 11.08.2017 ora 12.
Dacã nu sunt îndeplinite condiþiile de
validitate la prima convocare, se
convoacã pentru a doua oarã
adunarea generala ordinara a
acþionarilor cu aceeaºi ordine de zi, la
data de 22.08.2017 orele 11:00, la
sediul societatii din Bucuresti b-dul
Regina Elisabeta nr. 54, corp A, etaj 1,
ap. 3, cam 2, Sectorul 5. Presedintele
Consiliului de Administratie Ionut
Dragos Bilteanu.*

LICITATII BRM
BURSA ROMANA DE MARFURI,
organizeaza la sediul sau, procedura
de licitatie deschisa, urmata de
strigarea libera a pretului, prin care
SOCIETATEA NATIONALA DE
INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA,
în temeiul prevederi lor Legi i
nr.357/2005 privind bursele de mãrfuri
ºi a regulamentului BRM, doreºte sã
atribuie contractul de vanzare „Deseu
material feros si neferos”- 3 loturi.
Oferta ºi documentele care însoþesc
oferta se vor depune la sediul B.R.M.,
pânã la data de 27.07.2017, ora 15.00.
Documentaþia aferentã procedurii se
poate ridica de la sediul BRM contra
sumei de 200 lei, plus TVA. Tariful de
acces la procedura este de 200 lei,
plus TVA. Informaþi i priv ind
desfãºurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45.*

LICITATII
BNS INSOLVENCY IPURL lichidator
judiciar al SC 5 STARS TRAVEL
COMPANIE SRL organizeaza licitatii
publice pentru vanzare 6 loturi teren
intravilan cu destinatia curti-constructii,
in suprafata de 2.150 mp situate in
Ciolpani, jud. Ilfov. Pret de pornire
19.836 euro. Licitatii –17.07.2017,
21.07.2017, 26.07.2017 ora 13 la
sediul l ichidatorului . Informati i
021/311.75.16/ 0721906824.*

C.I.I. Iacob Lorena, administrator
judiciar al S.C.I.M. S.A., organizeaza in
fiecare zi de joi, ora 15.00, licitatie
publ ica cu strigare in vederea
valorificarii bunului debitoarei (teren in
suprafata de 4.000 mp, situat in
mun.Constanta, str.Celulozei nr.6, lot
2), cu preþul de pornire de 302.930,00
lei, respectiv 68.000 euro (valori fãrã
TVA). Relatii la tel. 0724.218.261.*

ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP
INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR
JUDICIAR al SC BRASTAR PRINT SA
Organizeaza incepand cu 26.07.2017,
ora 15:00 in fiecare MIERCURI
NEGOCIERE DIRECTA, conform Lg
85/2006, pentru vanzare: -
Autoturisme: - Peugeot 107, 2007,
benzina, 998 cmc PRET: 1.662 Euro -
Dacia Pickup 1.9 D 2005, motorina,
1.870 cmc, 84.036 km PRET: 984 Euro
Preturile nu contin TVA. Informatii
supl imentare: 0268/547255,
0722/379082, E-mail: infodip92@
yahoo.com.*

ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP
INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR
JUDICIAR al SC BRASTAR PRINT SA

Organizeaza incepand cu 26.07.2017,
ora 15:00 in fiecare MIERCURI,
NEGOCIERE DIRECTA, conform Lg
85/2006, pentru vanzare: - Tipografie
din 2008, in stare foarte buna –
Constructie P+M cu Teren aferent de
872 mp, in Brasov, Calea Feldioarei,
nr. 6, compusa din 16 incaperi, terasa,
sala de sedinta, S desfasurata 636 mp,
toate utilitatile. - Zona favorabila atat
pentru mica industrie, cat si ca zona
rezidentiala. PRET pornire: 183.298
Euro (824.839 lei) Informati i
supl imentare: 0268/547255,
0722/379082, E-mail: infodip92@
yahoo.com.*

SC MEANDROS SHIPPING &
TRADING SRL prin lichidator judiciar
BFJ Consulting Group SPRL, valorifica
prin licitaþie publica teren intravilan
260.588mp situat în Giurgiu, Careul
Platforma Chimicã nr. 3, ºoº. Sloboziei
Km. 4, pornind de la preþul de
1.563.528 EURO (exclusiv TVA).
Licitaþia va avea loc in data de
26.07.2017, ora 14:00, cu repetare in
data de 02.08.2017, ora 14:00, la
sediul lichidatorului judiciar din str.
Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30,
sector 3 Bucureºti . Informaþi i
suplimentare: off ice@bfj.ro tel:
0317100925.*

SC GERO RETAIL SRL prin lichidator
judiciar BFJ Consulting Group SPRL
valorifica prin licitaþie publicã: mijloace
fixe ºi obiecte de inventar la preþul total
de 232.179 lei, Fiat Ducato la preþul de
5.919 lei, Fiat Doblo la preþul de 4.594
lei ºi Electrostivuitor la preþul de 5.463
lei. Licitaþia va avea loc in data de
20.07.2017, ora 15:00, in data de
27.07.2017, ora 15:00, cu repetare in
data de 03.08.2017 ora 15:00, la sediul
social al lichidatorului judiciar din mun.
Bucureºti, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14,
sc. 2, ap 30, sector 3. Informaþii
office@bfj.ro tel:0317.100.925.*

ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP
INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR
JUDICIAR al SC BRASTAR PRINT SA
Organizeaza incepand cu 26.07.2017,
ora 15:00 in fiecare MIERCURI
NEGOCIERE DIRECTA, conform Lg
85/2006, pentru vanzare: -
Echipamente tipografice: - Masina
Brosat Mildbind 420, an: 2007 – 9.150
lei; - Masina Tiparit Offset Heidelberg
GTOZ,  PIF:  2001  (An  fabr:  1987)–
76.125 lei; - UPS Online – 10.530 lei; -
Capsator Columbia – 2.175 lei; -
Masina de pliat si capsat Huahan –
1.162 lei - Masina laminat clasic 365
Laminel – 187 lei; - Masina perforat si
biguit – 5.100 lei - Densiometru – 1.080
lei; - Masina perforat si legat Laminel –
480 lei; - Masina ambalat – 2.362 lei
Preturile nu contin TVA. Total 108.351
lei Informati i supl imentare:
0268/547255, 0722/379082, E-mail:
infodip92@yahoo.com.*

CLV Insolv IPURL, în calitate de
lichidator anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica în bloc a bunurilor
mobile aparþinând Sinpro Plus SRL: 1.
Mijloace fixe – 27 bunuri – preþ 20.640
lei + TVA 2. Obiecte inventar – 256
bunuri – preþ 5.762 lei + TVA 3. Stoc
marfã – 1665 bunuri – preþ 45.194 lei
TVA inclus Licitaþia va avea loc în data
de 02.08.2016, ora 11.00, la sediul ales
al lichidatorului din Timiºoara, str.
Dacilor, nr. 25, birou 4, jud. Timiº.
Pretul de pornire a licitatiei este cel
prezentat mai sus. Persoanele care
doresc sa participe la licitaþie sunt
invitate ca pânã la data de 01.08.2017
ora 11:00 sa se prezinte la sediul ales
al lichidatorului, in acest scop si in
conformitate cu prevederile legale sunt
obligate sa depuna ofertã ºi o cautiune
reprezentand 30% din pretul de oferit.
Conditiile de participare si actele
necesare sunt prevazute in caietul de
sarcini emis de lichidator, care se
poate achizi t iona de la sediul
lichidatorului la pretul de 500 lei + TVA.
Toti cei care pretind un drept asupra
bunurilor scoase la vanzare au
obligatia – sub sanctiunea decaderii –
sa prezinte lichidatorului, dovada
acestuia, pana in ziua licitatiei. Prin
acest anunt creditorii sunt invitati sa
participe la licitatie.*

FOTBAL CLUB U. CRAIOVA S.A. CUI
14725165, prin lichidator judiciar
AGENÞIA DE INSOLVENÞÃ SPRL cu
sediul in Bucuresti, Str. B. P. Hasdeu,
nr. 12, sector 5, organizeaza la sediul
lichidatorului judiciar licitaþie publica in

data de 27.07.2017, ora 14.00, in
vederea vanzarii autovehiculelor
apart inand FOTBAL CLUB U.
CRAIOVA S.A., FORD FIESTA, an
fabricatie 2008, pret de pornire 9.832
lei ; VOLKSWAGEN POLO, an
fabricatie 2006, pret de pornire 10.924
lei; DACIA PICKUP, pret de pornire
1.238 lei – nu are acte Preturile sunt
exclusiv TVA. In cazul in care bunurile
nu se vor adjudeca la acest termen,
licitatia se va relua in aceleasi conditii
in data de 03.08.2017, 10.08.2017,
17.08.2017 Documentatia inscrierii la
licitatie (inclusiv dovezile de plata a
garantiei si caietului de sarcini) se va
depune la sediul lichidatorului judiciar
cu cel puþin 24 ore inainte de data
organizari i l ic i tat iei . Informati i
suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar sau la telefon 021.319.45.56
sau www.agentiadeinsolventa.ro,
email : off ice@agentia
deinsolventa.ro.*

VINTERRA INTERNATIONAL SA - în
faliment, CUI RO 10874784, prin
lichidator judiciar AGENÞIA DE
INSOLVENÞÃ SPRL, avand CUI
RO25709700, VINDE prin licitaþie
publica in data de 26.07.2017, ora
13.00, la sediul din Bucuresti, Str B.P
Hasdeu nr 12, sector 5, bunuri mobile
si imobile astfel: 1. Plantatie Viticola-
Bunuri imobile si mobile Sahateni-
judet Buzau, vanzare IN BLOC
(terenuri aprox. 21 ha, constructii:
cladire administrativa, hala, statie
epurare, etc. si bunuri mobile:
rezervoare, instalatii erbicidat, aparate
spalat, plug autoturism Dacia pick up,
alte mijloace fixe: sisteme PC, Centrala
telefon, Imprimanta, autoturism
Renault Kangoo etc) la pretul de
pornire de 1.387.272 lei+TVA. 2.
Stocuri de vin (cuprinde sticle, vinoteca
si vrac) loc de depozitare Sahateni
judet Buzau, vanzare IN BLOC – pret
de pornire de 52.413 lei+TVA. Lista
privind toate bunurile- anexa 1
respectiv anexa 2 se transmit gratuit
persoanelor interesate la cerere. Daca
bunurile nu se vor adjudeca, licitatia se
va relua in aceleasi conditi i in
02.08.2017, 09.08.2017, 16.08.2017,
23.08.2017, 30.08.2017. Pot participa
la licitatie toate persoanele fizice ºi/sau
juridice care formuleazã cerere de
participare la licitatie cu 24 de ore
inainte de data licitatiei, accepta
regulamentul de l ic i tat ie,
achizitioneaza caietul de sarcini, achita
garantia de participare de 30% din
pretul de pornire. Informati i
supl imentare la telefon/fax:
021.319.45.56/031.421.79.51 sau
www.agentiadeinsolventa.ro, email:
office@agentiadeinsolventa.ro.*

LICHIDATOR judiciar Management
Consult IPURL vinde prin licitatie
publica imobil situat in Bucuresti, str.
Lamaseni, nr. 11, sector 6, alc din teren
in sup. de 425,00mp si casa de locuit
P+1E+M in sup. de 351,07 mp. Pretul
de pornire este de 841.035 lei. Licitatia
va avea loc in data de 21.07.2017 in
Giurgiu, str. G-ral Berhelot, bl. 79, sc.
A, ap. 2, jud. Giurgiu. Relatii la telefon
0722220161 si e-mail avpreotu@
gmail.com.*

EURO INSOL S.P.R.L., in calitate de
lichidator judiciar al debitoarei S.C.
REAL POWER CONSTRUCT S.R.L.
C.I.F.: 14703256, invita persoanele
interesate sa participe la licitatia
publica cu strigare pentru vanzarea
unor active mobile: bunuri mobile
stocuri constand in: feronerie, sanitare
si vopsea (cantitatea de vopsea de
98.570 kg – cu termen de valabilitate
depasit) apartinand debitorului falit,
situate in Pantelimon – la pretul de
pornire de 61.200 euro. PRETURILE
NU CONTIN TVA. Licitatia va avea loc
in 21.07.2017, ora 12:00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar Euro Insol
SPRL din Bucuresti, Cladirea Opera
Center, Str. Costache Negri nr. 1-5, et.
3, sector 5. Inscrierea la licitatie este
conditionata de procurarea Caietului
de sarcini si de depunerea unei garantii
de participare in valoare de 10% din
pretul de pornire al licitatiei. Caietul de
sarcini ce cuprinde toate informatiile cu
privire la licitatia organizata poate fi

procurat de la sediul lichidatorului
judiciar. Ofertele de participare la
licitatie se vor depune cu cel putin 24
de ore inainte de data si ora licitatiei. In
cazul in care bunurile nu se adjudeca la
aceasta sedinta, licitatia se va relua in
data de 28.07.2017, 04.08.2017, si
11.08.2017, la aceeasi ora si in
aceleasi condit i i . Persoanele
interesate pot obtine informati i
supl imentare la telefoanele:
021/335.45.09.*
COMPANIA NATIONALA DE
TRANSPORTURI AERIENE
ROMANE TAROM S.A. (TAROM)
organizeaza in conformitate cu
prevederile Regulamentului TAROM
privind atribuirea contractelor de
achizit ie, procedura de licitatie
deschisa pentru atribuirea contractului
de achizitie servicii de proiectare
pentru reabilitare /modernizare cladire
Corp F. Documentatia de atribuire a
contractului de achizitie va fi transmisa
oricarui operator economic interesat,
numai la solicitarea scrisa adresata
catre TAROM, Biroul Proceduri Licitatii
si Achizitii. Pentru detalii va rugam sa
accesati site-ul TAROM www.tarom.ro
- sectiunea Despre noi /Achizitii.*
INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC CASTELANA
COMEXIM SRL, anunþã vânzarea prin
negociere directã a urmãtoarelor
imobile: I. Spaþii comerciale situate în
Orãºtie, str. Eroilor, bl. A, sc. C, parter,
FN, jud. Hd, la preturile de pornire
menþionate. - Spaþiu Com. 35 mp =
57.600 lei - Spaþiu Com.49 mp =
81.900 lei - Spaþiu Com.58 mp =
92.700 lei Vânzarea acestor spaþii
comerciale, se poate face atât
individual cât ºi în bloc, ca ansamblu
funcþional, în acest caz preþul de
pornire fiind de 232.200 lei. Terenul
aferent acestor spaþii nu face obiectul
vânzãrii, fiind proprietatea Statului
Român. II. Halã Producþie ªi Depozite
situatã în Orãºtie, str. N. Titulescu, F.N.
(în incinta fostei Uzinei Mecanice
Orãºtie), compusã din: hala de
producþie P+1E în s.u. de 821,26 mp,
magazie de produse finite P în s.u. de
230,39 mp, depozit P în s.u. de 104,97
mp, clãdire cântar 10 mp ºi teren în
suprafaþã totalã de 1.596 mp. Preþul de
pornire este de 677.700 lei. Ofertele de
cumpãrare pot fi depuse la sediul
l ichidatorului din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi
transmise prin fax la 0254-226006
pânã la data limitã 31.07.2017, ora 12.
Orice informaþii sunt la dispoziþia
eventual i lor cumpãrãtori la tel
0254.226006 sau 0722.344744.*
BDO BUSINESS RESTRUCTURING
SPRL, lichidator judiciar al debitoarei
S.C. NEGOROM S.R.L., organizeazã
în zilele de 19.07.2017, 02.08.2017,
16.08.2017 ºi 30.08.2017, ora 14:00, la
sediul sãu din Bucureºti , str.
Învingãtorilor, nr. 24, sector 3, clãdirea
Victory Business Center, licitaþii
publice cu strigare pentru vânzarea
urmãtoarelor: -Teren extravilan ºi
construcþii administrative ºi industriale,
69.748 mp, preþ strigare 3.707.312
RON (TVA în condiþiile legii) împreunã
cu post de transformare 2X100 KW,
preþ strigare 11.454 RON (inclusiv
TVA), toate situate în Jud. Olt,
localitatea Verguleasa, prin vânzare în
bloc; - Mijloace de transport, centralã
termicã, situate în Jud. Olt, localitatea
Verguleasa ºi jud. Braºov, localitatea
Râºnov, preþ total strigare 126.956
RON inclusiv TVA,vânzare individualã.
Ofertanþii care doresc sã participe la
licitaþie trebuie sã depunã la sediul
BDO BUSINESS RESTRUCTURING
SPRL, cel mai târziu cu douã zile
lucrãtoare înainte de organizarea
licitaþiei, pânã la ora 16:00 inclusiv,
documentele specificate în cuprinsul
caietului de sarcini, ce poate fi
achiziþionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru informaþii suplimentare
vã rugãm sã ne contactaþi pe adresa de
mail alexandru.chiorean@bdo.ro.*
BDO BUSINESS RESTRUCTURING
SPRL, lichidator judiciar al debitoarei
S.C. ALABASTRU S.R.L.,

ANUNTURI DIVERSE

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