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Anun]uri
OFERTE SERVICIU
SC Allimep Est SRL, cu sediul în Bucure[ti, Bdul Basarabia, nr. 256, sector 3, angajeaz` l`c`tu[i mecanici [i sudori specializa]i în sudura de tip MIG-MAG [i TIG.
Cerin]a prioritar`: cuno[tin]e foarte bune de desen
tehnic [i experien]` în montajul structurilor metalice.
Rela]ii la telefon: 0771.774.080.
SC Filip Prod Carn SRL cu sediul \n Filipe[tii de P`dure
Prahova angajeaz` tehnolog produse alimentare
(mezeluri, carne) 0762.248.051. 0762.254.230.

VÂNZåRI DIVERSE

O carte pentru rom~nii de pretutindeni. Tel
0733.940.772. 0761.674.276.

PROPUNERI AFACERI
V~nd fabrica mezeluri, Prahova, Filipe[tii de P`dure [i
sec]ie transare carne proaspat` produc]ie zilnic` 10
tone mezeluri, posibilitate rate, negociabil. 0762.248.
051, 0762.254.230.

CITA}II
Asigur`ri SA citeaz` pe Siman Jean în calitate de pârât
în dosarul 591/740/2014 al Judec`toriei Alexandria,
jude]ul Teleorman pentru data de 14.10.2014, ora 08.30,
Complet 4.
Diaconu Romulus Lauren]iu, cu domiciliu cunoscut în
comuna Boi[oara, jude]ul Vâlcea, este citat la
30.07.2014, orele 09.00, ca pârât, la Judec`toria Horezu,
dosar nr. 2346/241/2013 – obiect: majorare pensie
între]inere pentru minora Diaconu Diana Flavia – reclamant` fiind Sîrbulescu Adriana. În situa]ia
neprezent`rii, cauza se va judeca în lips`.
Dosar nr. 6232/4/2013. Judec`toria Sector 4 Bucure[ti,
sentin]a civil` nr.1383, [edin]a public` de la 20.02.2014.
Pe rol solu]ionarea cererii formulat` de reclamanta
Nica Mariana Alina împotriva pârâtului Cazacu Marius
Gabriel cu participarea Autorit`]ii tutelare-Prim`ria Sector 4 Bucure[ti având ca obiect: exercitarea autorit`]ii
p`rinte[ti. Pentru aceste motive în numele legii
hot`r`[te: Admite cererea formulat` de reclamanta
Nica Mariana Alina domiciliat` in Bucure[ti,
Str.Cpt.Cristea Raducanu, nr.8A, et.3, ap.39, sector 5, împotriva pârâtului Cazacu Marius Gabriel cu ultim domiciliu cunoscut în Bucure[ti, Str.Secuilor, nr.10, bl.34, sc.2,
et.6, ap.61, sector 4, citat prin afi[are la u[a instan]ei [i
prin mica publicitate cu participarea Autorit`]ii tutelare-Prim`ria Sector 4 Bucure[ti cu sediul în Bucure[ti,
Bd.George Co[buc, nr.6-16, sector 4. Dispune ca autoritatea p`rinteasc` asupra minorului Cazacu Darius
Gabriel n`scut la data de 06.07.2008 s` fie exercitat`
de c`tre mam`. Stabile[te domiciliul minorului la
mama sa. Oblig` pârâtul la plata unei pensii de
între]inere în favoarea minorului în sum` de 200lei
lunar, începând cu data depunerii ac]iunii, 05.03.2013 [i
pân` la majoratul minorului. Ia act c` nu s-au solicitat
cheltuieli de judecat`. Cu apel în 40 de zile de la comunicare. Pronun]at` în [edin]` public`, azi, 20.02.2014.

DIVERSE
Reclaman]ii posesori Ungureanu Maria, Ungureanu
Gheorghe, domicilia]i în Podari, Str.Teilor, nr.26, jude]ul
Dolj, Ungureanu Marin, domiciliat în Craiova, Aleea
I.Castanilor, nr.2B, bl.65A2, sc.1, et 8, ap.29, jude]ul Dolj,
Nicola Ioana, domiciliat` în Craiova, Aleea I.Teilor, nr.2K,
jude]ul Dolj, Afronie Mihaela, Ghigeanu Mioara Adriana, domiciliate în Craiova, Str.B`trânilor, nr.9, bl.C16,
sc.1, ap.1, jude]ul Dolj, invoc` în dosarul 22624/215/2014
al Judec`toriei Craiova, dobândirea propriet`]ii prin
uzucapiune asupra imobilului compus din teren în
suprafa]` de 190mp, situat în Craiova, Str.Drobeta, nr.63
(fost nr.47), jude]ul Dolj (cu vecinii: N-Ioni]` Ion; E-Stamin Sorina; S-Rujan Iulian; V-str.Drobeta) [i construc]iile
edificate pe acesta, respectiv cas` cu trei camere, construit` din c`r`mid`, acoperit` cu ]igl`, în suprafa]` de
72mp [i anex` din c`r`mid`, acoperit` cu pl`ci de
azbociment, compus` din o buc`t`rie [i o c`mar`, [i
de a întocmi un proces verbal de afi[are, atât la sediul
prim`riei, cât [i la adresa imobilului [i de a-l înainta instan]ei. Se someaz` orice persoan` interesat` s` fac`
opozi]ie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea [i publicarea prezentei soma]ii se va trece la
judecarea cererii.

NOTIFICåRI
CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliemnt
prin procedura simplificat` a debitoarei SC Arman
Trans SRL, sat Diacone[ti nr. 8, Comuna Agas, Jude]ul
Bac`u, J04/2102/2008, CUI 24853684, prin \ncheierea
din 16.07.2014, dosar 3589/110/2014 al Tribunalului
Bac`u. Termene depunere crean]e: 30.08.2014; tabele
preliminari 09.09.2014; tabele definitive 24.09.2014,
data Adun`rii creditorilor 12.09.2014, ora 09:00, Str.
Cerna nr. 11, Ploie[ti, pentru: prezentarea situa]iei debitoarei, confirmarea lichidatorului judiciar [i a onorariului acestuia, desemnarea comitetului creditorilor,
aprobarea raport \ntocmit conf art. 59 [i incidenta art
138 din lg 85/06. Rela]ii 0725.093.254.
CII Tudor C`t`lin George notific` intrarea \n faliemnt
prin procedura simplificat` a debitoarei SC JO Napot
SRL, Brasov, str. Zizinului, nr. 12, J08/307/2014, CUI
14521157, prin sentinta civila 2240/02.07.2014, dosar
3586/62/2014 al Tribunalului Brasov. Termene
depunere crean]e: 06.08.2014; tabel preliminar
27.08.2014; tabel definitiv 17.09.2014, data Adun`rii
creditorilor 01.09.2014, ora 09:00, Str. Cerna nr. 11,
Ploie[ti, pentru: prezentarea situa]iei debitoarei, confirmarea lichidatorului judiciar [i a onorariului acestuia,
desemnarea comitetului creditorilor, aprobarea raport
\ntocmit conf art. 97 [i incidenta art 169 din lg 85/14.
Rela]ii 0725.093.254.

ADUNåRI GENERALE
Convocare: I. Administratorul Unic al societ`]ii comerciale Conef S.A. (denumit` în continuare “Societatea”),
cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector
4, România, înmatriculat` la Registrul Comer]ului sub
nr. J40/377/1991, C.U.I. RO 1555107 convoac`, în temeiul
art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societ`]ile comerciale, republicat`, Adunarea General` Ordinar` a
Ac]ionarilor înscri[i în Registrul Ac]ionarilor Societ`]ii la
sfâr[itul zilei de 19 august 2014, considerat` dat` de
referin]`, pentru data de 1 septembrie 2014, la orele
11.00, la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, Splaiul Unirii
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. În cazul în care la data
men]ionat` nu se întrune[te cvorumul de prezen]`
prev`zut de Actul constitutiv al Societ`]ii, se convoac`
[i se fixeaz` în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, re-

publicat`, cea de-a doua Adunare General` Ordinar` a
Ac]ionarilor pentru data de 2 septembrie 2014, la orele
11.00 la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, Splaiul Unirii
nr.64, etaj 1, Sector 4, România. II. Ordinea de zi a
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor este
urm`toarea: 1. Alegerea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit. 2. Desemnarea
persoanelor împuternicite s` semneze contractul de
audit financiar. 3. Aprobarea împuternicirii domnului
Ivan Constantin Emil pentru efectuarea tuturor formalit`]ilor necesare în vederea înregistr`rii hot`rârilor
Adun`rii Generale Ordinare a Ac]ionarilor. III. Documentele [i materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta [i
procura, de la data convoc`rii Adun`rii Generale a
Ac]ionarilor, de la sediul Societ`]ii din Bucure[ti, Splaiul
Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România. Formularele de
procuri speciale pentru reprezentarea ac]ionarilor în
Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor se pot
ob]ine de la adresa de mai sus. Dup` completarea [i
semnarea procurii speciale, un exemplar se va transmite la sediul Societ`]ii pân` la data de 30 august 2014,
ora 09.00, cel de-al doilea urmând a fi înmânat
reprezentantului pentru a-l avea asupra sa în adunare.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la tel. 021408.35.00.
Consiliul de Administra]ie al SC Automatica SA, cu
sediul social în Ora[ Voluntari, Bd. Voluntari nr. 108 Bis,
Hala II, etaj 1, biroul 1, Jude]ul Ilfov, înregistrat` la Registrul Comer]ului sub nr. J23/362/2008, având C.I.F.
RO1572345, denumit` în continuare Societatea Convoac` Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor
Societ`]ii la sediul acesteia, situat în Ora[ Voluntari, Bd.
Voluntari nr. 108 Bis, Hala II, etaj 1, biroul 1, Jud. Ilfov,
pentru data de 01.09.2014, ora 08:00, pentru to]i
ac]ionarii înregistra]i în Registrul ac]ionarilor la sfâr[itul
zilei de 14.08.2014 (data de referin]`) cu urm`toarea
Ordine de Zi: 1. Schimbarea actului constitutiv al societ`]ii având în vedere deciziile ASF nr.757/11.07.2014 [i
758/11.07.2014 privind retragerea de la tranzac]ionare
de pe pia]a RASDAQ [i radierea ac]iunilor din eviden]a
ASF, în special a urm`toarelor articole: Art.3 Forma Juridic` a Societ`]ii. Art.5 Scopul [i Obiectul de Activitate
al Societ`]ii. Art.6.4 Transmisiunea Ac]iunilor. Art. 10
Controlul Societ`]ii. Auditorul Financiar. 2. Ad`ugarea
unui nou cod CAEN 7711 –Activit`]i de închiriere [i leasing cu autoturisme [i autovehicule usoare. 3. Propunerea datei de înregistrare este 15.09.2014 [i va fi
votat` în cadrul [edin]ei. 4. Mandatarea Administratorului Special în vederea îndeplinirii tuturor formalit`]ilor de publicitate [i men]ionare a hot`rârii
adun`rii generale în registrul comer]ului, respectiv
pentru semnarea oric`ror acte presupuse de îndeplinirea cerin]elor legale, inlcusiv pentru submandatarea altor persoane. Ac]ionarii reprezentând,
individual sau împreun`, cel pu]in 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce noi puncte pe ordinea
de zi a adun`rii generale, cu condi]ia ca fiecare punct s`
fie înso]it de o justificare sau de un proiect de hot`râre
propus spre adoptare de adunarea general`, în termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la data public`rii
convoc`rii [i b) de a prezenta proiecte de hot`râre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adun`rii generale pân` cel târziu cu o zi
lucr`toare înainte de data adun`rii. Propunerile
ac]ionarilor [i documentele ce atest` îndeplinirea
condi]iilor precum exercitarea acestor drepturi vor fi
transmise în scris, prin serviciile de curierat. Fiecare
ac]ionar are dreptul s` adreseze întreb`ri privind
punctele de pe ordinea de zi a adun`rii generale [i care
pot fi transmise în scris, la sediul societ`]ii sau prin servicii de curierat. Pentru identificarea persoanelor care
adreseaz` întreb`ri, acestea vor anexa solicit`rii [i copii
ale documentelor care s` le ateste calitatea de ac]ionar.
Ac]ionarii pot participa la adunarea general` direct sau
pot fi reprezenta]i de c`tre alte persoane, cu excep]ia
administratorilor sau directorilor (pe baz` de procur`
special`) sau pot vota prin coresponden]`. Documentele necesare pentru participarea la AGEA: a)
Ac]ionarii persoane fizice: -Dac` ac]ionarul se prezint`
personal: actul de identitate; -Dac` ac]ionarul este
reprezentat de o alt` persoan`: procura special` [i actul
de identitate al reprezentantului. b) Ac]ionarii persoane juridice: -Reprezentantul legal- pe baza unui document oficial ce îi atest` aceast` calitate (ex. Act
constitutiv, extras/ certificat constatator eliberat de
Registrul Comer]ului sau alt` dovad` emis` de o autoritate competent`); -Persoana c`reia i s-a delegat
competen]a de reprezentare- pe lâng` documentul
men]ionat anterior (care atest` calitatea de reprezentant a persoanei ce semneaz` procura), va prezenta
procura special` semnat` de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective. Persoana fizic`, reprezentant` a ac]ionarului persoan` juridic`, va fi identificat`
pe baza actului de identitate. Începând cu data
public`rii convocatorului, formularele de procur` special` se pot ob]ine de la sediul societ`]ii sau prin po[t`.
Dup` completarea [i semnarea celor trei exemplare,
un exemplar va trebui transmis societ`]ii, în original,
prin serviciu de curierat, cel târziu 48 ore anterior
[edin]ei Adun`rii, sub sanc]iunea pierderii exerci]iului
dreptului de vot prin reprezentant în cadrul adun`rii
generale. Procurile vor trebui s` con]in` informa]iile
prev`zute în formular, cu precizarea votului pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi. În cazul în care la
prima convocare, nu se întrune[te cvorumul legal,
adunarea se convoac` pentru ziua de 02 septembrie, la
aceea[i or` [i în acela[i loc. SC Automatica SA, Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, Marian Maximilian
Rusescu.

LICITA}II
Leavis Cont IPURL lichidator, organizeaz` la data de
04.08.2014, ora 11 la sediul lichidatorului licita]ie public`, pentru v~nzarea activelor debitoarei SC Fertex SRL
activ descris \n raportul de evaluare. Pre]ul de pornire
al licita]iei este de 3.380 euro (14.810 lei). Prezentul
anun] constituie notificare c`tre creditori, debitoare [i
orice persoan` fizic` sau juridic` interesat`. Rela]ii la
telefon 0723.880.617.
SC Lions Protection SRL, societate în faliment, prin
lichidator, cu sediul în Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, scoate la vânzare prin licita]ie, în bloc,
urm`toarele bunuri: autoturism Skoda Fabia Avantaj,
an fabrica]ie 2006, nr. înmatriculare PH-10-JVZ; autoturism Skoda Fabia Avantaj, an fabrica]ie 2006, nr. înmatriculare PH-10-JWB; autoutilitara Ford Tranzit, nr.
înmatriculare PH-20-PSV, an fabrica]ie 2007; obiecte de
inventor (tomfa – 11 buc., telefon Euroset – 5 buc., geaca
vara – 5 buc., bocanci – 38 buc., bocanci iarna – 16 buc.,
geaca inscrip]ionat` – 10 buc., pantaloni vara – 10 buc.,
imprimeu personalizate – 10 buc.), la pre]ul total de
29.816,50 lei. Pre]ul nu con]ine TVA. Licita]ia se va ]ine
în dat` de 31.07.2014, ora 11.00, la sediul lichidatorului,
iar în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia
se va ]ine în dat` de, 04.08.2014, 07.08.2014, 11.08.2014,
14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 25.08.2014,
01.09.2014, 04.09.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
Pre] diminuat cu 50 % fa]` de pre]ul de evaluare
Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. Direc]ia
General` Regional` a Finan]elor Publice – Ia[i, Administra]ia Jude]eana a Finan]elor Publice Bac`u. Serviciul
Fiscal Municipal One[ti. Nr.106323/ 24.07.2014. Anun]
privnd vânzarea pentru bunuri mobile. Serviciul Fiscal
Municipal One[ti scoate la vânzare prin licita]ie public` (primul termen), conf. art. 162 alin. 4 din OG 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare, urm`torul bun
imobil situat \n mun. One[ti, str. Libert`]ii, bl. 31, sc. B,
ap. 10, proprietatea SC Headstone SRL One[ti: - Autoturism Dacia D1f71, serie motor UU1D4FIX33335601,
anul de fabrica]ie 2007. Pre] de pornire 1.193 lei (f`r`
TVA) - f`r` TVA echivalent 272 euro. Vânzarea va avea
loc \n data de 08.08.2014 ora 10.00 la sediul Serviciul
Fiscal Municipal One[ti, strada Po[tei nr. 5. Ofertan]ii
sunt obliga]i s` depun` pân` la data de 06.08.2012
taxa de participare reprezentând 10% din pre]ul de

pornire al licita]iei, oferta de cump`rare scris`, precum
[i celelalte acte prev`zute de art. 162 alin. 7 din OG 92/
2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`, republicat` cu
modific`rile [i complet`rile ulterioare. Raportul de evaluare se afl` la sediul vânz`torului. Informa]ii suplimentare pute]i ob]ine la sediul Administra]iei
Finan]elor Publice One[ti, telefon 0234/ 320671, interior 209.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, \n calitate de
lichidator judiciar al SC Vransnatown SRL desemnat
prin \ncheierea de [edin]a din data de 11.12.2013, pronun]at` \n Dosar nr. 29139/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]`
scoaterea la v~nzare a bunului imobil aflat \n proprietatea SC Vransnatown SRL const~nd \n apartament
situat \n Bucure[ti, Bd. Maresal Alexandru Averescu,
nr.5, sc.B, et.4, ap.20, sector 1 \n valoare total` de
253.800 lei exclusiv TVA., identificat [i inventariat conform raportului de evaluare aprobat \n prezenta cauz`
[i a publica]iei de v~nzare \ntocmit` cu aceast` ocazie.
Prima v~nzare a bunului imobil apar]in~nd societ`]ii
falite se va organiza \n data de 06.08.2014 ora 15,00
prin licita]ie public` cu strigare. Locul de desf`[urare a
licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de \nscriere la
licita]ie men]ionate \n caietul de sarcini, cel t~rziu p~n`
\n preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea
bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot
ob]ine din caietul de sarcini \ntocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2,
sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 lei pentru fiecare bun imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la tel.0724.23.79.79.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Novoterra Services SRL desemnat prin Sentin]a Civil` din data de 16.06.2014, pronun]at` în Dosar nr. 20131/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]a
scoaterea la vânzare a bunului imobil aflat în proprietatea SC Novoterra Services SRL compus din spa]iu
comercial în cl`dire reziden]ial` (imobil S+P+E) [i
[opron (parcare anexa neintabulata) situate în Bucure[ti, B-dul Bucure[tii Noi, nr. 191, sector 1, în valoare
total` de 155.250 euro exclusiv TVA., identificate [i inventariate conform raportului de evaluare aprob` în
prezen]a cauz` [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu
aceast` ocazie. Vânzarea bunului imobil apar]inând societ`]ii falite se va organiza în dat` de 04.08.2014, ora
15.00, prin licita]ie public` cu strigare. În cazul în care
bunul imobil nu se va vinde la primul termen de
licita]ie se vor organiza alte 2 (dou`) licita]ii în data
18.08.2014 [i 01.09.2014 la aceea[i or` [i în acelea[i
condi]ii conform regulamentului stabilit în adunarea
creditorilor din data de 30.05.2014. Locul de desf`[urare
a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele de înscriere la
licita]ie men]ionate în caietul de sarcini, cel târziu pân`
în preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea
bunului imobil, pre]ul acestuia, condi]iile de înscriere la
licita]ie precum [i modul de organizare a acestora se
pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi]iona de la
sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 300 lei pentru bunul imobil.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la ]el.0724.23.79.79.
Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, reprezentat` prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al SC Vransnatown SRL desemnat
prin încheierea de sendinta din data de 11.12.2013, pronun]at` în Dosar nr. 29139/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucure[ti, Sec]ia a VII a Civil`, anun]a
scoaterea la vânzare a bunului mobil identificat, inventariat [i evaluat apar]inând societ`]ii falite constând în
autoturism Daewoo Matiz, în valoare de 500 lei exclusiv tva, conform raportului de evaluare aprobat în
prezen]a cauz` [i a publica]iei de vânzare întocmit` cu
aceast` ocazie. Prima vânzare a bunurilor apar]inând
societ`]ii falite se va organiza în dat` de 06.08.2014,
ora 15.00, prin licita]ie public` cu strigare. Locul de
desf`[urare a licita]iilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.3, ap.39, sector 3, unde se vor depune documentele
de înscriere la licita]ie men]ionate în caietul de sarcini,
cel târziu pân` în preziua licita]iei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor, pre]ul acestora, condi]iile de înscriere la licita]ie precum [i modul de organizare a
acestora se pot ob]ine din caietul de sarcini întocmit
de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizi]iona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucure[ti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Costul unui caiet de sarcini este de 100 lei.
Achizi]ionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru to]i participan]ii la licita]ie. Rela]ii suplimentare se
pot ob]ine la ]el. 021/227.28.81.
Prim`ria Cernavoda organizeaz` licita]ie public` deschis` în data de 19.08.2014, ora 09:00 pentru concesionarea terenurilor dup` cum urmeaz`: 418 mp, din
Str.Luceafarului nr.3, lot2, 418 mp, din Str. Luceafarului
nr.5, lot3, 408 mp, din Str. Luceafarului nr.11, lot6, 434
mp, din Str. Terra nr.2, lot20, 423 mp, din Str. Aurorei nr.5,
lot13, 419 mp, din Str.Aurorei nr.4, lot22, 412 mp, din Str.
Mercur nr.4, lot32, 415 mp, din Str. Mercur nr. 6, lot33,
412 mp, din Str. Jupiter nr.3, lot39, 428 mp, din Str.
Jupiter nr.2, lot46, 412 mp, din Str. Jupiter nr. 8, lot49,
415 mp, din Str. Jupiter nr.10, lot50, 416 mp, din Str.
Jupiter nr.14, lot52, 416 mp, din Str. Jupiter nr. 16, lot53,
415 mp, din Str. Marte nr.3, lot56, 13 mp, din Str. Unirii,
nr. FN, bl.R2B, ap.1 pentru construc]ie locuin]` (HCL 306
/ 2013 [i HCL 143 / 2014). Concesionarea se face pe durata existentei constructiei. Taxa minimal` de redeven]` este 0,08 lei / mp /an. Documenta]ia de licita]ie
poate fi cump`rat` de la sediul concedentului pân` la
data de 13.08.2014. Persoanele interesate trebuie s`
depun` ofertele în conformitate cu cerin]ele caietului
de sarcini în data de 18.08.2014, ora 15:00, la Centrul de
Informare pentru Cet`]eni. Plicurile cu oferte se vor deschide în data de 19.08.2014 ora 09:00, sala 10 din
prim`rie. Rela]ii suplimentare la Compartimentul Patrimoniu [i Cadastru sau telefon 0241 487 121, persoana
de contact – Cioara Mirela
Debitorul SC Stami Cons SRL în lichidare, prin lichidator judiciar Dinu, Urse [i Asocia]ii SPRL, scoate la vânzare urm`toarele bunuri: 1.Stoc de marf` în valoare de
621.709,53 Lei exclusiv TVA; 2.Automacara UMT 12.5 TF,
pre] pornire licita]ie -21.112,42 Lei exclusiv TVA; 3.Microbuz Iveco Daily, pre] pornire licita]ie -18.388, 24 Lei
exclusiv TVA; 4.Microbuz Iveco Daily, pre] pornire
licita]ie -18.388, 24 Lei exclusiv TVA; 5.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie -20.431, 37 Lei exclusiv TVA; 6.Microbuz Ford Transit Jumbo, pre] pornire
licita]ie -19.847, 62 Lei exclusiv TVA; 7.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie -17.512, 61 Lei exclusiv TVA; 8.Microbuz Ford Transit Jumbo, pre] pornire
licita]ie -20.431, 37 Lei exclusiv TVA; 9.Microbuz Ford
Transit Jumbo, pre] pornire licita]ie -18.680, 11 Lei exclusiv TVA; 10.Microbuz Ford Tranzit, pre] pornire licita]ie
-32.430, 75 Lei exclusiv TVA; 11.Microbuz Ford Tranzit,
pre] pornire licita]ie -32.430, 75 Lei exclusiv TVA; 12.Microbuz Ford Tranzit, pre] pornire licita]ie -32.430, 75 Lei
exclusiv TVA. Pre]ul Regulamentului de licita]ie pentru
bunurile aflate în proprietatea SC Stami Cons SRL este
de 500,00 lei exclusiv TVA. -Pre]ul de pornire al
licita]ilor pentru stocul de marf` [i autovehicule,
apar]inând SC Stami Cons SRL reprezint` 100% din valoarea de pia]` exclusiv TVA, ar`tat` în Raportul de Evaluare pentru fiecare bun în parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi ob]inute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon în prealabil la 021.318.74.25. -Participarea la
licita]ie este condi]ionata de: -consemnarea în contul

nr. RO04 BITR 0030 1006 2466 RO01 deschis la Veneto
Banca S.P.C.A. -Ag. Ploie[ti, pân` la orele 14 am din preziua stabilit` licita]iei, a garan]iei de 10% din pre]ul de
pornire a licita]iei; -Licita]ia se va organiza conform Regulamentului de licita]ie ce poate fi achizi]ionat de la
reprezentantul lichidatorului judiciar cu un telefon în
prealabil la nr. de tel. 0753.999.028. Pentru stocul de
marf` [i autovehiculele proprietatea SC Stami Cons SRL
prima [edin]` de licita]ie a fost fixat` în data de
21.08.2014, ora 11.00, în cazul în care nu vor fi adjudecate la aceast` dat`, urm`toarele [edin]e de licita]ii vor
fi în data de 28.08.2014; 05.09.2014; 11.09.2014;
18.09.2014 ora 11.00. Toate [edin]ele de licita]ii se vor
desf`[ura la sediul lichidatorului judiciar din Ploie[ti,
str. Elena Doamna nr.44A, jud. Prahova. Pentru rela]ii
suplimentare suna]i la telefon: 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com. Pentru rela]ii suplimentare cu
un telefon în prealabil dl. Cristian Ciocan, 0753.999.028.
Anun]ul poate fi vizualizat [i pe site www.dinu-urse.ro
SC Hidroconstruc]ia SA Bucure[ti prin Sucursala
„Muntenia” Rm. Vâlcea, Strada Decebal, nr. 9, jude]ul
Vâlcea în vederea înnoirii parcului cu echipamente
tehnice, scoate la licita]ie, în dat` de 05.08.2014, ora
11.00, la sediul mai sus men]ionat, urm`toarele mijloace fixe – la pachet, adic` toate cele 44 de buc`]i: 1.
Ap. sud. arc elec. curent alternativ EL.B 500 A, Num`r
inventar: 2050656, Pre] minim de vânzare Lei (f`r`
TVA): 80 lei, Loca]ie: [antier Arges-Pitesti; 2. Celula
ACELA 20KV-2323, 2162090, 825 lei, [antier Arges-Pitesti;
3. Desc`rc`toare DRVS-24KV-20KV, 2163749, 45 lei,
{antier Arges-Pitesti; 4. Desc`rc`toare DRVS-24KV-20KV,
2163750, 45 lei, [antier Arges-Pitesti; 5. Desc`rc`toare
DRVS-24KV-20KV, 2163751, 45 lei, [antier Arges-Pitesti; 6.
Echipament de sudur`, 2053579, 30 lei, [antier Olt-Inferior; 7. Echipament de sudur` SAXO, 2053561, 30 lei,
[antier Olt-Inferior; 8. Electrocompresor ABAC, 2164081,
60 lei, [antier Olt-Inferior; 9. Electrocompresor aer,
2164126, 60 lei, [antier Olt-Superior; 10. Electrocompresor aer marca FINI, 2164036, 60 lei, [antier Olt-Superior; 11. Fier`str`u circular univ.FCT 4KW2880, 2080174,
60 lei, [antier Olt-Superior; 12. Generator curent tip GP,
2053397, 120 lei, [antier Olt-Superior; 13. Grinda vibrant`
cu vibrator act. cu motor termic, 2205115, 60 lei, [antier
Olt-Inferior; 14. Grup conv. sudare arc elec. CS 500 500
A, 2050053, 52,5 lei, [antier Arges-Pitesti; 15. Grup electrogen - generator curent de 7 KVA, 2164059, 232,5 lei,
[antier Arges-Pitesti; 16. Grup electrogen Siberia URSS
37,5+250KVA, 2161043, 3750 lei, {antier Arges-Pitesti; 17.
Indicator de tensiune, 3030240, 2 lei, [antier ArgesPitesti; 18. Indicator de tensiune, 3030241, 2 lei, [antier
Olt-Superior; 19. Instala]ie compensare energie reactiva, 2163964, 3 lei, [antier Olt-Inferior; 20. Malaxor,
2172800, 2172800, 8 lei, [antier Arges-Pitesti; 21. Polizor
electric portabil cu disc, 2053255, 120 lei, [antier Olt-Superior; 22. Polizor electric portabil cu disc, 2053326, 120
lei, [antier Olt-Superior; 23. Pompa ap` cu motor termic, 2172634, 10 lei, [antier Olt-Inferior; 24. Pompa
pneumatic` beton Lotru PB06 10MC, 2203438, 1200 lei,
[antier Arges-Pitesti; 25. Pompa pneumatic` beton
Lotru PB06 10MC, 2205352, 1200 lei, [antier ArgesPitesti; 26. Post de trans. met. PTM-7MDA 20KV
400KVA, 2163522, 200 lei, [antier Arges-Pitesti; 27. Post
de transformare PTM-5A-1623, 2162596, 900 lei, [antier
Olt-Superior; 28. Post de transformare PTM-5A-2423,
2162699, 900 lei, [antier Olt-Superior; 29. Post de transformare PTM-5A-2523, 2162883, 270 lei, [antier Olt-Superior; 30. Post de transformare PTM-5A-2523, 2162885,
270 lei, [antier Arges-Pitesti; 31. Post de transformare
PTM-5A-2623 1000KVA 24KV, 2163410, 270 lei, [antier
Arges-Pitesti; 32. Post de transformare PTM-5A-2623
1000KVA 24KV, 2163452, 270 lei, [antier Olt-Inferior; 33.
Redresor RAB1-123/80 [i BMA 192/250, 2162044, 30 lei,
[antier Olt-Superior; 34. Releu de supraveghere RSN-1,
2163577, 3 lei, [antier Arges-Pitesti; 35. Rindea electric`,
2080284, 4 lei, [antier Arges-Pitesti; 36. Schimb`tor
(centr.telef.) 100 linii, 2220515, 30 lei, [antier Olt-Superior; 37. Separator tripolar steno 20KV-400A, 2160043,
60 lei, [antier Arges-Pitesti; 38. Separator tripolar steno
20KV-400A, 2160124, 60 lei, [antier Olt-Superior; 39.
T`ietor rosturi asfaltice tip FT 10-D 5CP import,
2203200, 150 lei, [antier Arges-Pitesti; 40. T`ietor rosturi asfaltice tip FT 10-D 5CP import, 2203202, 150 lei,
[antier Arges-Pitesti; 41. Ventilatoare centrif.V434/04
20000 435, 2171233, 100 lei, [antier Arges-Pitesti; 42.
Ventilatoare centrif.V497E 45000 335, 2171385, 100 lei,
[antier Arges-Pitesti; 43. Vibrator electric cu ax flexibil
WEBER D48, 2205277, 20 lei, [antier Olt-Inferior; 44. Vibrator intern pentru beton marca Weber tip IV 68,
2204994, 20 lei, [antier Arges-Pitesti. Condi]ii de participare la licita]ie: Se prezint` cerere de cump`rare,
certificat înregistrare [i împuternicire din partea firmei
(în cazul în care solicitantul este persoana juridic`), se
achita la caseria sucursalei taxa de înscriere la licita]ie
în valoare de 200 lei pentru pachetul licitat (taxa de înscriere nu se va mai restitui celor înscri[i la licita]ie),
plus garan]ia de participare în valoare de 10% din
pre]ul de începere a licita]iei pentru pachetul solicitat
(garan]ia se restituie celor ce nu au câ[tigat licita]ia).
Dup` adjudecarea licita]iei, câ[tig`torul va achita valoarea integral` a obiectului licitat în maxim 15 zile
lucr`toare de la câ[tigarea licita]iei, în caz contrar nu i
se va mai restitui garan]ia de 10%. Pentru desf`[urarea
licita]iei trebuie s` fie înscri[i [i prezen]i cel pu]in trei
participan]i pentru fiecare mijloc fix solicitat, departajarea acestora f`cându-se prin cre[teri succesive de pre]
în cuantum de 5 % din pre] pân` la stabilirea
câ[tig`torului. Termenul de depunere a cererilor de
cump`rare, a taxei de înscriere plus garan]ia de participare este: 04.08.2014. Informa]ii suplimentare se pot
ob]ine la urm`toarele numere de telefon: 0250.74.71.80
– int. 106 , 134 (pt. informa]ii generale), iar pt. detalii
referitoare la mijloacele fixe: - 0743.692.599; Soaica
Marin - [antier Olt Superior Rm. Vâlcea - 0732.151.892 Gruia C`t`lin - [antier Olt Inferior Slatina - 0745.660.578
- Baciu Paul – {antier Arges-Pitesti.
Ministerul Finan]elor Publice. Agen]ia Na]ional` de Administrare Fiscal`. DGRFP Ia[i / AJFP Bac`u. Str. Dumbrava Ro[ie, nr. 1-3, localitatea Bac`u. Nr. 281715/
23.07.2014. Anun]ul privind vânzarea pentru bunuri
imobile. Administra]ia Jude]ean` a Finan]elor Publice
Bac`u \n temeiul art. 159 alin. (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`
republicat`, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
face cunoscut c` în ziua de 12.08.2014 ora 13, în localitatea Bac`u, str. Dumbrava Ro[ie - nr.1-3, vinde prin
licita]ie public` urm`toarele bunuri imobile: a) Cl`dire
brut`rie - \n suprafa]` de 180 mp – parter [i teren cur]i
- cl`diri \n suprafa]` de 576 mp ce figureaz` \n registrul
agricol persoane juridice al comunei Huruie[ti la pozi]ia
de rol nr. 32, sola 106, parcela 86, situat pe raza comunei
Huruie[ti, jud. Bac`u, pre] – 95174 lei, proprietate a debitorului Societatea Agricol` Gloria AFJ, cu domiciliul fiscal \n com. Huruie[ti, jud. Bac`u, CUI 8108661 –
termenul 1; b) Autoutilitar` marca Iveco ML 120EL, an
fabrica]ie 2003, nr. \nmatriculare BC-55-AMF, serie
motor 00055676, serie sa[iu ZCFA1EF1102404773, culoare verde, pre] – 27936 lei, proprietate a SC Amfiona
Impex SRL, cu sediul \n Bac`u, str. Gh. Asachi, nr. 4, jud.
Bac`u, CUI 8549552 - termenul 1; c) Autoutilitar` marca
Man 14.285LLCL772549, an fabrica]ie 2002, nr. \nmatriculare BC-06-AMF, serie motor 155991252152B1, serie
sa[iu WMAL77ZZZ2Y094353, culoare albastru, pre] –
36813 lei, proprietate a SC Amfiona Impex SRL, cu sediul
\n Bac`u, str. Gh. Asachi, nr. 4, jud. Bac`u, CUI 8549552
– termenul 1; d) Autoutilitar` marca Man 12.185LC, an
fabrica]ie 2004, nr. \nmatriculare BC-67-AMF, serie
motor
0550509559P2B1,
serie
sa[iu
WMAL70ZZZ4Y123722, culoare alb, pre] – 26589 lei proprietate a SC Amfiona Impex SRL, cu sediul \n Bac`u,
str. Gh. Asachi, nr. 4, jud. Bac`u, CUI 8549552 - termenul
1; e) Autoutilitara Mitsubishi L200, Euro 4, an fabrica]ie
2008, caroserie BA suprastructur` deschis`, culoare gri
metal – pre] 24324, proprietate a debitorului SC FFB
Grup SRL, cu sediul \n Bac`u, str. Bicaz, nr. 154/A/8, CUI
18257741 – termenul 4. Rapoartele de evaluare pot fi
consultate la sediul Administra]iei Jude]ene a
Finan]elor Publice Bac`u precum [i al societ`]ilor comerciale. Not`: Pre]urile de evaluare nu con]in TVA. To]i
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt invita]i s` în[tiin]eze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilit` pentru vânzare. Cei
interesa]i \n cump`rarea bunurilor sunt invita]i s` prez-

inte, pân` \n ziua precedent` termenului de vânzare,
respectiv 11.08.2014, ora 16.30: oferte de cump`rare;
dovada pl`]ii taxei de participare reprezentând 10% din
pre]ul de pornire a licita]iei; \mputernicirea persoanei
care \l reprezint` pe ofertant; pentru persoanele juridice de na]ionalitate român`, copie dup` certificatul
unic de \nregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer]ului; pentru persoanele juridice str`ine, actul
de \nmatriculare tradus \n limba român`; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
dovada emis` de creditorii fiscali c` nu au obliga]ii fiscale restante, urmând s` se prezinte la data stabilit`
pentru vânzare la locul fixat \n acest scop. Pentru informa]ii suplimentare, v` pute]i adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 0234/ 510015, interior 257.
Lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul în
Ploie[ti, Str. Gh. Doja, nr.30, et.10, ap.31, Jud. Prahova,
scoate la vânzare prin licita]ie public` urm`toarele
bunuri ce apar]in debitoarei SC Universalmontaj
Darzeu SRL, dup` cum urmeaz`: Sediu administrativ
N`vodari, Corp A, Corp B [i împrejmuire, situat în N`vodari, Str. T2, nr. 21, Jude]ul Constant` precum [i toate
bunurile aflate în incinta acestuia la pre]ul de
301.626,759 lei; Auto Skoda Octavia 2005, 4 buc. la
pre]ul de 13.942,848 lei; 13.088,903 lei; 11.666,517 lei;
13.373,768 lei; auto Wolkswagen Touareg 2006,
36.706,155 lei; auto Wolkswagen Phaeton 2005,
29.877,162 lei; auto Daewo Cielo 2003, 3 buc. La pre]ul
de 1.138,169 lei; 1.707,249 lei; 1.707,249 lei; Renault Master DCI 2003, 4 buc. la pre]ul de 19.064,590 lei;
16.219,179 lei; 16.219,179 lei; 16.219,179 lei; Ford Transit
2003, 11.950,733 lei; Ford Transit 2005, 18.495,510 lei;
Telemac T160 16To defecte 2 buc. 20.202,759 lei;
20.202,759 lei; Vola Kaelble, 33.291,654 lei; Pian Wendl
& Lung cu coada scurt`, 22.838,112 lei; Telemac 12,5 to
- 23.225,94 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel, 19974.545,315 lei; Grup sudur` Lincoln SAE 400 diesel, 19974.545,315 lei; Container metalic 6x2, placat` la interior
cu osb - 2.657,205 lei; Baraca metalic` 6x3, placat` la interior cu osb - 2.952,45 lei; Container metalic 4x22.296,35 lei; Rezervor multitanc 750 l cu pompa din
tabla dublu decapata, 2010 - 1.092,042 lei; Polizor cu
banda Grit A[ Gi 75, 2007 - 1.725,543 lei; Palan 1,5 to, 2010
- 56,133 lei; Ma[ina de g`urit cu stând magnetic RUKO
RS40E, 2008 - 1.390,932 lei; Ma[ina în[urubat Rodcraft
2469 6,3 bari 2007 - 465,831 lei; Ma[ina în[urubat Rodcraft 2585 6,3 bari - 1.135,053 lei; Trifor Deltafor WPH 16,
1,6 to A 3125 - 262,44 lei; Trifor Deltafor WPH 16, 1,6 to A
3125 - 262,44 lei; Butelie gaz - 36,45 lei; Scara aluminiu
3 elemente 9 m - 118,098 lei; Sursa sudur` Invertec V
275S - 242,028 lei; Opritor foc - 7,29 lei; Masca de gaz cu
furtun 10 m- 87,48 lei; Canistr` 10 l - 8,019 lei; Palan tip
Yale- 150,903 lei; Sediu managerial situat în Comun`
Drajna, Sat Drajna de Sus, Jude]ul Prahova la pre]ul de
122.922,084 lei; Atelier confec]ii metalice, 2007 110.189,835 lei; Vestiar, sp`l`torie, 2007 - 56.415,275 lei;
Atelier Tâmpl`rie, birou, 2007- 43.871,874 lei; Atelier
mecanic 2 , 2007 - 161.263,659 lei. Licita]ia se va ]ine în
dat` de 31.07.2014, ora 11.00, la sediul lichidatorului, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate, licita]ia se
va ]ine în dat` de, 04.08.2014, 07.08.2014, 11.08.2014,
14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 25.08.2014,
01.09.2014, 04.09.2014, la aceea[i or` [i aceea[i adres`.
Dosarul de prezentare [i condi]iile de participare se pot
ob]ine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858; www.andreiioan.ro.
Debitorul SC Izometal - Magellan SRL cu sediul în Dr.
Tr. Severin, B-dul I.C. Br`tianu, nr.11, parter, camera 2,
jud. Mehedin]i, J25/276/2012, având CIF: 6633311, aflat`
în procedura de faliment dosar nr. 6902/101/2012 pe
rolul Tribunalului Mehedin]i, prin lichidator judiciar societ`]ile profesionale de insolven]` asociate prin contract Yna Consulting SPRL [i Consultant Insolven]`
SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Z`br`u]ului, nr. 7A, jude]ul Mehedin]i, închirieaz`: 1)
Bunurile imobile situate în jude]ul Timi[, localitatea
Criciova: Imobilul înscris în CF:400194 - constând în
teren extravilan în suprafa]a de 17.400mp; Imobilul înscris în CF: 400575 - constând în teren extravilan în
suprafa]a 8.700mp; Imobilul înscris în CF:00520 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 9.700mp; Imobilul înscris în CF:400591 - constând în teren extravilan
în suprafa]a de 3.846 mp; Imobilul înscris în
CF:400603 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 4.812 mp; Imobilul înscris în CF nr.400515 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 11.600 mp; Imobilul
înscris în CF: 400588 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 5.800 mp; Imobilul înscris în CF: 400580
- constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.800
mp; Imobilul înscris în CF:400581 - constând în teren
extravilan în suprafa]a de 11.547 mp; Imobilul înscris în
CF: 400613 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 2.900 mp; Imobilul înscris în CF: 400579 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 4.300 mp; Imobilul
înscris în CF: 400595 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 11.283 mp; Imobilul înscris în CF nr.400593
- constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.800
mp; Imobilul înscris în CF:400594 - constând în teren
extravilan în suprafa]a de 5.800 mp; Imobilul înscris
în CF: 400590 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 20.399 mp; Imobilul înscris în CF:400594
- constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.800
mp; Imobilul înscris în CF:400584 - constând în teren
extravilan în suprafa]a de 4.270 mp; Imobilul înscris în
CF: 400585 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 2.760 mp; Imobilul înscris în CF: 400596 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 11.600 mp; Imobilul
înscris în CF:400576 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 11.541 mp; Imobilul înscris în CF:400615 constând în teren extravilan în suprafa]a de 2.760 mp;
Imobilul înscris în CF: 400571 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.800 mp; Imobilul înscris în
CF: 400582 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 8.700 mp; Imobilul înscris în CF:400651- constând în
teren extravilan în suprafa]a de 5.800 mp; Imobilul înscris în CF:400587- constând în teren extravilan în
suprafa]a de 11.550 mp; Imobilul înscris în CF:400577constând în teren extravilan în suprafa]a de 2.900 mp;
Imobilul înscris în CF: 400576 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 6.100 mp; Imobilul înscris în
CF: 400650 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 5.800 mp; Imobilul înscris în CF:400583 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 5.800 mp; Imobilul
înscris în CF: 400635 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 83.607 mp. Pe imobilele descrise anterior
se poate desf`[ura activitatea de exploatare a produselor de balastier`. 2) Bunuri imobile situate în

comun` Vladimirescu, sat Cicir, jud.Arad: Imobilul înscris în CF:306920- constând în teren extravilan în
suprafa]a de 2.700mp; Imobilul înscris în CF: 305594 constând în teren extravilan în suprafa]a de 2.000 mp;
Imobilul înscris în CF:307724 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.400mp; Imobilul înscris în
CF:305410 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 2.800 mp; Imobilul înscris în CF: 305424 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 2.300 mp; Imobilul
înscris în CF:305381 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 7.500 mp; Imobilul înscris în CF: 307789 constând în teren extravilan în suprafa]a de 5.400 mp;
Imobilul înscris în CF: 301152 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 4.100 mp; Imobilul înscris în CF:
305649 - constând în teren extravilan în suprafa]a de
5.000 mp; Imobilul înscris în CF:301154 - constând în
teren extravilan în suprafa]a de 4.400 mp; Imobilul înscris în CF: 305248 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 4.700 mp; Imobilul înscris în CF: 307727 constând în teren extravilan în suprafa]a de 10.000
mp; Imobilul înscris în CF:311485 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 3.600 mp; Imobilul înscris în
CF: 307711 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 5.200 mp; Imobilul înscris în CF: 307732 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 1.200 mp; Imobilul
înscris în CF:307684 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 2.200 mp; Imobilul înscris în CF: 307730 constând în teren extravilan în suprafa]a de 4.700 mp;
Imobilul înscris în CF:305648 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 6.400 mp; Imobilul înscris în
CF: 307127 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 2.400 mp; Imobilul înscris în CF:306924 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 1.700 mp; Imobilul
înscris în CF:307680 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 3.100 mp; Imobilul înscris în CF:306916 constând în teren extravilan în suprafa]a de 3.800 mp;
Imobilul înscris în CF:307676 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 3.800 mp; Imobilul înscris în CF:
306030 - constând în teren extravilan în suprafa]a de
1.900 mp; Imobilul înscris în CF:311484 - constând în
teren extravilan în suprafa]a de 1.500 mp; Imobilul înscris în CF: 307765 - constând în teren extravilan în
suprafa]a de 5.700 mp; Imobilul înscris în CF: 307678 constând în teren extravilan în suprafa]a de 6.300 mp;
Imobilul înscris în CF: 305266 - constând în teren extravilan în suprafa]a de 3.900 mp; Imobilul înscris în
CF:307109 - constând în teren extravilan în suprafa]a
de 5.600 mp; Imobilul înscris în CF:305434 - constând
în teren extravilan în suprafa]a de 2.200 mp. Pe imobilele descrise anterior se poate desf`[ura activitatea
de exploatare a produselor de balastier`. 3) Bunul imobil situat în localitatea Timi[oara, str.Baader nr.13,
jud.Timi[, imobilul înscris în CF nr.410601 top –
722/13/5/2, provenit din CF vechi nr.121015- constând în
cl`dire birouri P+1E+M în suprafa]` de 360mp [i teren
în suprafa]` total` de 1015 mp,CF nr.410598 top –
722/13/4/2 provenit din CF vechi nr. 121015- constând în
depozit, magazie metalic` [i birou depozit în suprafa]`
total` de 500 mp. [i CF nr.410600, top - 722/13/4/4,
provenit din CF nr.121015- constând în teren intravilan,
cale acces în suprafa]` total` de 951 mp, spre a fi folosit
de chiria[, conform destina]iei acestuia. 4) Bunul imobil situat în localitatea Timi[oara, str.Alexandru Vaida
Voievod nr.1, parter, jud.Timi[, imobilul înscris în CF
nr.402020 - C1-U3 , provenit din CF nr. 127425 , nr.
cad/top: 31058/I-IX, constând în spa]iu comercial situat la parter, compus din sala de mese [i 22 înc`peri, în
suprafa]` de 115/546 mp, spre a fi folosit de chiria[,
conform destina]iei acestuia. 5) Bunul imobil situat în
localitatea Mo[ni]a Noua, jud.Timi[, imobilul înscris în
CF nr. 408636 provenit din CF nr. 6457, cad/top nr.
254/2/2/6/2/1, constând în teren intravilan în
suprafa]a de 962 mp, cu construc]ii incinta I spa]ii
schowroom la parter, etajul I, etajul II [i birouri,
cad/top nr. 254/2/2/6/2/1-C1. 6) Bunul imobil situat în
localitatea Timi[oara, Compartiment I, jud.Timi[, imobilul înscris în CF nr. 410222-C1-U1 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 130200, cad/top nr.
8482/2/3-8483/4-8484/2/8/I, constând în magazin
compartimentul I, în cote teren de 1903,86/2238 mpteren propr. 7) Bunul imobil situat în localitatea
Timi[oara, str.Ovidiu Cotru[ nr.24 , jud. Timi[, imobilul
înscris în CF nr.409603 , provenit din CF nr.4031 Freidorf, constând în teren intravilan [i construc]ii, astfel:
nr. cad/nr. topografic 535/1/2, 536/1, 537/1/1/2 – 3/a aferent terenului; nr. cad/topo: 535/1/2, 536/1,
537/1/1/2-3/a - constând în hala depozitare materiale
de construc]ii, corp cl`dire birou, P+1E+M , parcaje [i
totem în incint`, în suprafa]a total` de 14.270 mp. 8)
Bunul imobil situat în localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr.126, jud.Timi[, imobilul înscris în CF nr. 400227C1 provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.5360,
cad/ nr. 237/1/11-21 constând în teren intravilan, în
suprafa]a de 6377 mp [i construc]ia C1. 9) Bunul imobil
situat în localitatea Timi[oara, str. Albinelor, nr.110/A,
jud. Timi[, imobilul înscris în CF nr.419597 provenit din
conversia de pe hârtie a CF nr.4476, cad/top nr.
3491/1/1/1, în suprafa]a de 1820 mp constând în construc]ii reprezentând casa familial` S+M+P, cu garaj P
[i anex` lemne. Ofertele privind închirierea bunurilor
descrise mai sus pot fi depuse la biroul lichidatorului
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului,
nr.7A, jud.Mehedin]i, în localitatea Timi[oara, str. Nicu
Filipescu, nr.4, ap.14, jud.Timi[ sau la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Iuliu
Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedin]i.
Rela]ii suplimentare la telefon/fax 0744528869,
0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email: office@consultant-insolventa.ro;
expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro, www.ynaconsulting.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.Iuliu
Maniu, nr.20, bl. KM4, sc.1, ap.2, jud.Mehedin]i sau din
Dr. Tr. Severin, str. Z`br`u]ului, nr. 7A, jud. Mehedin]i.

PIERDERI
Pierdut atestat ADR nr. 31180, pe numele Du]u Cristian
Marian. |l declar nul.
Pierdut Certificat Atesare/Reatestare Operator Economic SC Best Nico-Flor SRL, seria A, nr 14557. Se declar` nul.
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