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organizeaza licitatia publica online
pentru bunul imobil cu denumirea “Statia
de pompare Teleajen” compus din teren
intravilan cu suprafata totala de 291.355
mp conform titlului de proprietate si
constructii aferente, situat in intravilanul
localitatii Berceni, jud. Prahova, limitrofa
Mun. Ploiesti (cartierul Teleajen).
Licitatia online are loc pe site-ul
fairsolve.com la data de 06.07.2016 la
pretul de 732.944,00 EUR +TVA (taxare
inversa). Pentru mai multe inforamtii la
tel: 0733.023.174, Adina Frintu.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC PRO VITA
MEDICAL SRL, vinde prin negociere
directa: - Aparat de hematologie Sysmex
K1000 = 1.620 lei; - Cit i tor de
microstipuri Elisa Stat Fax = 990 lei;
Preturile sunt stabilite exclusiv TVA.
Orice informatii sunt la dispozitia
eventuali lor cumparatori la tel.
0254.22.60.06 sau 0722.344.744.
Ofertele pot f i depuse la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la
nr. 0254.22.60.06, pâna la data de
22.07.2016, ora 11:00.*

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC APULLUM CONS SA
organizeaza licitatie publica în data de
15.07.2016, ora 13:00, la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea
urmatoarelor imobile: Terenuri intravilane
situate în Alba Iulia, str. Alexandru I. Cuza,
jud. Alba: Teren CF 2474, s. 1.326 mp =
53.000 lei Teren CF 75672, s. 876 mp =
187.000 lei. Garantia de participare la
licitatie este de 10% din pretul de pornire.
Caietul de sarcini oi orice informatii la tel
0254.22.60.06 sau 0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC CRIPTO STAR SRL
organizeaza licitatie publica în data de
15.07.2016, ora 13:00, la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea unui: -
„Spatiu comercial” - situat în Petrooani,
Aviatorilor, F.N., jud. HD, înscris în CF
63813 Petrosani, la pretul de pornire de
281.250 lei +TVA. În Cartea Funciarã,
asupra acestui imobil este notat un
sechestru penal asigurator în sumã de
14.605 lei care se transmite odatã cu
vânzarea activului. Garantia de participare
la licitatie este de 10% din pretul de pornire
si se achita cu 24 ore înaintea licitatiei.
Caietul de sarcini si orice informatii sunt la
dispozitia eventualilor cumparatori la tel.
0254.22.60.06 sau 0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC HYGEIA DAVA
COM SRL organizeaza licitatie publica

în data de 15.07.2016, ora 12:00, la
sediul lichidatorului din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea
urmatorului imobil: „Constructie – Spatiu
comercial cu destinatia initiala farmacie
situat în Mintia, str. Caminului, nr. 118,
jud. Hunedoara, la pretul de pornire de
131.040 lei. Garantia de participare la
licitatie este de 10% din pretul de
pornire. Caietul de sarcini si orice
informatii sunt la dispozitia eventualilor
cumparatori la tel 0254.226.006 sau
0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC CÎMPUL PÎINII
SRL organizeaza licitatie publica în data
de 15.07.2016, ora 13:00, la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea
urmatoarelor imobile: - Spatiu comercial,
situat în Cugir, str. Victoriei, nr. 33, bl.
V13, parter, jud. Alba, 132,40 mp, la
pretul de pornire de 259.017 lei; - Spaþiu
comercial, situat în Cugir, str. Al. I. Cuza,
bl. L1, nr. 2, ap. 2 ºi ap. 3, jud. Alba,
compus din 2 apartamente, 64,33 mp
(ap. 2) ºi respectiv 45,37 mp (ap. 3), la
preþul de pornire de 43.000 euro. - Spatiu
comercial, situat în str. 21 Decembrie
1989, nr. 152, bl. HD4, jud. Alba, 124
mp, la pretul de pornire de 208.665 lei;
Garantia de participare la licitatie este de
10% din pretul de pornire. Caietul de
sarcini si orice informatii la tel.
0254.226.006 sau 0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC CÎMPUL PÎINII SRL
organizeaza licitatie publica în data de
15.07.2016, ora 13:00, la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea urmatoarelor
bunuri mobile: - Vitrina BASIA la preþul de
pornire de 2.274 lei; - Vitrina frigorificã
verticalaPAROS,2buc, lapreþuldepornire
de 3.493 lei/buc; - Vitrina orizontalã Kinga
la preþul de pornire de 2.355 lei; - Utilaj
injectat celuloza la preþul de pornire de
3.412 lei. Preþurile menþionate nu conþin
TVA. Garantia de participare la licitatie este
de 10% din pretul de pornire. Caietul de
sarcini si orice informatii la tel.
0254.22.60.06 sau 0722.34.47.44.*

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC GECOM SRL organizeaza
licitatie publica în data de 15.07.2016, ora
13:00, la sediul lichidatorului din Deva,
str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru
vânzarea urmatoarelor imobile: - Teren +
constructii (Birouri, Spatii De Depozitare,
Vestiare, Anexe), situat în Deva, str.
Depozitelor, nr. 1, jud. HD, teren 312 mp,
constructii 280 mp, la pretul de pornire de
221.920 lei. Preþurile menþionate mai sus
nu includ TVA. Garantia de participare la
licitatie este de 10% din pretul de pornire.
Caietul de sarcini si orice informatii sunt la
dispozitia eventualilor cumparatori la tel
0254.226.006 sau 0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC AUTOSERVICE
DOBRANICI SRL organizeaza licitatie
publica în data de 15.07.2016, ora
13:00, la sediul lichidatorului din Deva,
str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru
vânzarea urmatoarelor imobile situate în
Petrila, str. Alexandru Sahia, nr. 10A,
jud. Hunedoara: - Service auto, Sc 319
mp, la pretul de pornire de 124.200 lei; -
Halã vopsitorie, Sc 124 mp, la preþul de
pornire de 96.570 lei. Garantia de
participare la licitatie este de 10% din
pretul de pornire. Caietul de sarcini si
orice informatii la tel.0254.226.006 sau
0722.344.744.*

INSOLVENT CONSULT SPRL
lichidator judiciar al SC SOFT PLUS MM
SRL organizeaza licitatie publica în data
de 22.07.2016, ora 12:00, la sediul
lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu,
nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea imobilului
apartament cu 4 camere situat în
Petrosani, Aleea Trandafirilor, bl. 2, sc.
9, et. 2, ap. 106, jud. Hunedoara, în
suprafata utila de 90 mp. Preþul de
pornire a licitaþiei este de 91.355 lei.
Garantia de participare la licitatie este de
10% din pretul de pornire. Caietul de
sarcini si orice informatii sunt la
dispozitia eventualilor cumparatori la
tel.0254.226.006 sau 0722.344.744.*

ACTIV GRUP I.P.U.R.L. cu sediul in Arad,
str. Tribunalul Buteanu, nr. 1, ap. 1, jud.
Arad, lichidator judiciar al SC New
Componenta 2007 SRL, cu sediul in loc.
Pecica, FN, jud. Arad, CUI 20437957, nr.
ORC J02/28/2007, debitor in dosarul
4649/108/2013 pe rol la Tribunalul Arad –
Sectia Civila, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor echipamente
pentru prelucrarea lemnului, cu preturile
de incepere a licitatiei, astfel: instrument
trasat cu laser 954 lei; Masina tivit
scandura – 19039 lei; taietor cherestea –
7614 lei; dispozitiv curatat – 1290 lei;
suport metalic – 336 lei; 2 buc. Dispozitiv
rasucire bustean – 6716 lei/ buc; 6 buc.
Panze gater – 215 lei/ buc.; dispozitiv
transport scanduri cu lant - 4623 lei; 14
buc. Carucioare – 495 lei/ buc.; banda
descarcare motorizata – 4303 lei;
exhaustor – 7961 lei; cabina aluminiu –
1681 lei; masina ascutitLoroch – 2490 lei;
masina ascutit panze – 3035 lei; banda
transport – 1484 lei; masina slefuit
Ghermandi – 3237 lei; banda transport
motorizata – 12235 lei; mascara Solmec –
22913 lei; masina pretaiat scoarta – 15446
lei; incarcator cu taietor – 7658 lei. Licitatia
va avea loc in data de 12.07.2016, ora
14:00, la sediul ACTIV GRUP IPURL.
Pentru bunurile ramase neadjudecareate,
livitatia se reiaa, in data de 19.07.2016, in
acelasi loc, si la aceeasi ora, cu aceleai
preturi de incepere a licitatiei. Garantia
pentru inscrierea la licitatiei este de 10%
din valoarea de pornire a fiecarui bun.
Inscrierile si achiatarea garantiei de

participare la licitatie se pot face la sediul
lichidatorului judiciar, pana cu o ora inainte
de inceperea licitatiei. Regulamentul de
organizarea a licitatiei si relatii
suplimentare se pot obtine la sediul ACTIV
GRUP IPURL, tel./ fax: 0257.214.821,
mobil 0744.697.814 sau email
activ_grup@yahoo.com.*

1. PRIMÃRIA comunei Zãvoi, str.
Hategului, nr. 186, jud. Carao-Severin,
CIF: 3227335, tel. 0255.534.822, fax.
0 2 5 5 . 5 3 4 . 8 0 1 ,
e-mail:primaria_zavoi@yahoo.com. 2.
Concesionarea pe o perioadã de 25 ani a
suprafeþei de 788 mp de teren intravilan
înscris în cartea funciarã nr.32132,
numãr cadastral 31132 comuna Zãvoi
,sat 23 August, judeþul Caraº-Severin
aferent Primãriei comunei Zãvoi. 3.
Informatii privind documentatia de
atribuire: la secretariatul comunei Zavoi ,
judetul Carao-Severin. 3.1. Modalitatea
sau modalitatile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentatiei de atribuire:
prin cerere scrisa la secretariatul
comunei Zavoi, judetul Carao-Severin.
3.2. Denumirea si adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obtine
un exemplar din documentatia de
atribuire: Secretariatul comunei Zavoi ,
judetul Carao-Severin 3.3. Costul si
conditiile de plata pentru obtinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 54/2006:
Documentatia va fi pusa la dispoziþia
celor interesaþi contra sumei de 100 lei,
contravaloarea acesteia se va plati în
numerar la caseria primariei Zavoi. 3.4.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor:
19/07/2016 ora 13:00 4. Informatii privind
ofertele: secretariatul primariei Zavoi ,
judetul Carao-Severin. 4.1. Data limita de
depunere a ofertelor: 25/07/2016, ora
10:00 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: secretariatul Comunei Zavoi ,
judetul Carao-Severin. 4.3. Numarul de
exemplare în care trebuie depusa fiecare
oferta: un exemplar în original 5. Data si
locul la care se va desfasura sedinta
publica de deschidere a ofertelor:
25/07/2016, ora 11:00, la sediul Primariei
comunei Zavoi, strada Hategului, nr. 186,
judetul Carao-Severin. 6. Instanta
competenta în solutionarea litigiilor
aparute este: Tribunalul Carao-Severin,
str.Horea nr 2-4, tel. 0255.213.304, fax
0255.211.554 , e-mail:
cosmin.didu@just.ro, în termen de 30 de
zile de la data comunicarii actului
contestat. 7. Data transmiterii anuntului
de licitatie catre institutiile abilitate, în
vederea publicarii: 05/07/2016.*

ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP
INSOLVENCY SPRL, LICHIDATOR
JUDICIAR al SC BRESSAN SRL
Organizeaza incepand cu 15.07.2016,

ora 14:00 in fiecare VINERI, LICITATIE
PUBLICA, conform Lg 85/2006, pentru
vanzare Imobil: Apartament nr.1, in
regim de S+P, 6 camere, Su: 233,41 mp
Sd: 406,05: - Parter 2 camere, Su=
108,15 mp, Sd =168,47 mp - Demisol 4
camere, Su=125.26 mp,Sd =237,58,
mp, cu cota 5/23 din partile de uz comun
si terenul de 485 mp Situat in Brasov, str.
Piata Sfatului nr. 22. PRET: 495.000
Euro Informati i suplimentare:
0268.54.72.55, 0722.379.082, E-mail:
infodip92@yahoo.com.

CITATII
PARATII Podelean Aron, Ioja Petru,
Male Patru, Solnoc Dionisie, Solnoc
Nicolae, Szolnokai Petru si Caile Ferate
ale Statului Maghiar sunt citati la
Judecatoria Deva in 13.09.2016, Dosar
8660/221/2013-servitute.*

LICHIDATOR judiciar al CLEOPATRA
COMPANY EXIM S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, str. Dristorului, nr. 114,
camera 2, bl. 13 C, sc. 1, et. 1, sector 3,
CUI 10174195, Numãr de ordine în
registrul comerþului J40/973/1998,
notifica debitoarea, creditorii si Oficiul
Registrului Comertului Bucuresti ca prin
hotararea intermediara din data de
30.06.2016 pronunþatã de Tribunalul
Bucuresti, Secþia a VII-a Civila, în
dosarul nr. 29888/3/2015 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate de
faliment impotriva debitoarei Cleopatra
Company Exim S.R.L. S-a stabilit:
termen limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor mentionate la
art. 146 alin. (3) din lege, in vederea
intocmirii tabelului suplimentar –
08.09.2016; termenul de verificare a
creantelor mentionate la art. 146 alin. (3)
din lege de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului suplimentar –
06.10.2016; termen de depunere la
tribunal a contestatiilor – 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; termen de intocmire a
tabelului def init iv consolidat –
03.11.2016; termen pentru continuarea
proceduri i 17.11.2016 (tel. / fax.
031.401.27.18, tel. 0723.452.218).*

NUMIÞII CHIÞIBOI PAULICÃ,
CHIÞIBOI LAVINIA ºi SC NADINE
CONSTRUCÞII SRL, cu domiciliul/sediu
cunoscut în Sibiu, str.Avram Iancu nr.4,
jud.Sibiu, sunt citaþi în calitate de pârâþi,
în dosarul nr.999/85/2015/a1 de pe rolul
Tribunalului Sibiu, în data de
06.10.2016, ora 9:00, sala F, reclamant
GRUP INSOLV SPRL – lichidator
judiciar al SC NADINE CONSTRUCÞII
SRL Sibiu, obiectul cauzei – angajare
rãspundere patrimonialã.*

SUBSCRISA EURO MINI STORAGE
ROMANIA SRL- proprietar al spaþiilor de
depozitare din Bucureºti, Bd.Th.Pallady
nr.42J, Sector 3, cheamã pe

dl.Burghelea Ion, în calitate de beneficiar
a contractului de închiriere semnat cu
subscrisa, în data de 11.07.2016, la
sediul subscrisei, între orele 10:00-14:00,
pentru a-ºi ridica bunurile din spaþiul
închiriat, cu plata aferentã a întregului
debit restant (chirie+penalitãþi), în caz
contrar urmând sã procedãm la
evacuarea bunurilor din unitate. În caz de
imposibilitate de prezentare, sunteþi
rugaþi sã anunþaþi la tel:031.100.18.88;
fax.:021.345.03.79; email:
contact@euroministorage.com.*

NUMITUL Bostean Dumitru Mario cu
ulitimul domiciliu cunoscut în SUA,
California 92804- 3110, Anaheim, 3177
W. Westhaven Dr, este citat la
Judecãtoria Fãgãraº pe data de
04.08.2016, sala civil ora 9:00 în calitate
de pârât în dosarul nr. 730/226/2007 în
procesul de fond funciar- cu reclamantul
Costea Virgil.*

JUDECÃTORIA Rupea, dosar
nr.765/293/2016. În conformitate cu
dispoziþiile art. 130 din DL 115/1938 se
emite somaþia prin care se aduce la
cunoºtinþa celor interesaþi cã reclamantul
Kueres Hans Jurgen domiciliat în
Germania, Grabenstatt, 83355, Am
Karwinkel,12A a solicitat Judecãtoriei
Rupea sã se constate cã a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra
imobilelor înscrise în cartea funciarã nr.
100142 Ticuºul Vechi nr. Top. 17511/2,
compus din arabil, de 1343 mp. ºi în
cartea funciarã nr. 100141 Ticuºul Vechi
nr. Top. 17511/1, compus din arabil de
1343 mp., proprietare tabulare Pfaff Sara
ºi Beier Sofie n. Toth, în conformitate cu
art. 28 al. 1 din DL 115/1938. Persoanele
interesate pot face opoziþ ie la
Judecãtoria Rupea în termen de 1 lunã
de la data afiºãrii ºi publicãrii prezentei
somaþii.*

PIERDERI
TL FRANCI S.R.L, din sat Zetea, comuna
Zetea, str. Orban Balazs, nr. 1256, jud.
Harghita, J19/692/2006, C.U.I: 18913730,
declarã pierdutã si nulã certificatul
constatator nr. 28885/08.10.2008 pentru
punctul de lucru din sat Zetea, comuna
Zetea, nr. 1313.*

QUANTUM UNIC PHARMA SEL.
Sediu: Jilava, str.Garii, nr.161, bl.B1,
ap.3, CUI:25751771, J23/1518/2009,
declara pierdut si nul Cert i f icat
Constatator pentru inchiderea punctului
de lucru din Com.Barbulesti, str.Pacii,
nr.345, jud. Ialomita.*

MBC PALET SRL, sediu:Sat 1
Decenbrie, Com.1 Decembrie, str.Tudor
Arghezi, bl.PK12, sc.1, ap.11, jud.Ilfov,
CUI:26487288, J23/400/2010, declara
pierdut si nul Certificat Constatator
punct se lucru din Com.1 Decembrie,
Sos.Giurgiului, nr.88, jud Ilfov.*

ANUNTURI DIVERSE

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

LICITATII
(urmare din pagina 11)


