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ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**

INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , 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**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei,
negociabil , tel.0723.711.102**

DIVERSE
ZENIT MANAGEMENT SPRL Filiala
Timiº, notificã deschiderea procedurii
simplificate de faliment a debitorului WEST
INDUSTRY INVEST S.R.L., CUI
11471925, cu sediul social în Oraº Fãget,
Str. Spitalului, Nr. 3, jud. Timiº, J35/
542/2015, cf. Înch. nr. 448/22.04.2021,
Tribunalul Timiº, dosar 6710/30/2016.
Termen limitã înregistrare cereri de
admitere a creanþelor: 07.06.2021. Termen
limitã verificare, întocmire, afiºare ºi
comunicare Tabel Suplimentar: 17.06.
2021. Termenul limitã întocmire ºi afiºare
Tabel Definitiv Consolidat: 12.07.2021. *

SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social: str.
Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1,
Bucureºti , tel / fax 021-2121734,
021-2121736, e-mail office@aatotal.ro,
reprezentatã legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al
ALFA EL BUCUR SRL, identificatã prin
CUI 14262516, nr. înreg. la Reg.Com.:
J23/1425/2008; având sediul social în Oraº
Otopeni, Str. Horia Cloºca ºi Criºan, Nr. 91,
Hala Nr. 1, Etaj P, Ap. Cam Nr. 8, Judeþ
Ilfov, desemnatã în aceastã calitate prin
Sentinþa din data de 07.06.2018,
pronunþatã în Dosarul nr. 2839/93/2017,
aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secþia Civila,
Complet F7, ANUNÞÃ Organizarea
selecþiei de oferte pentru evaluatori
autorizaþi membri ANEVAR, în vederea
evaluãrii activului imobil aflat in strada.
Reinvierii nr. 1 A, Bucuresti pentru un teren
de o suprafata de 1.296 mp si constructii
edificate pe acesta (depozit 65 mp si
centrala cu suprafata construi ta
desfasurata de 43 mp aflat în patrimoniul
debitoarei. Criteriile ce trebuie avute în
vedere la întocmirea ofertei sunt preþul,
termenul de predare a raportului de
evaluare ºi modalitatea de platã a
onorariului. Ofertele se vor depune la
sediul lichidatorului judiciar/transmite prin
email la adresa office@aatotal, pânã la
data de 31.05.2021, ora 16.00. *

ACEASTA informare este efectuatã de
ASOCIEREA FCC CONSTRUCCION-
ASTALDI-CONVENSA, reprezentata de
FCC Construccion S.A. Sucursala
Bucuresti cu sediul in str. Dr. Iacob Felix, nr.
87, et. 2, Sector 1, Bucuresti, ce inten-
þioneazã sã solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Mures aviz de gospo-
dãrire a apelor pentru realizarea lucrarilor
“RELOCARE/PROTEJARE RETELE
ELECTRICE DE INALTA TENSIUNE LEA
100 kV” parte integranta din lucrarea
REABILITAREA LINIEI C.F. FRONTIERÃ -
CURTICI - SIMERIA, PARTE COM-
PONENTÃ A CORIDORULUI IV PAN
EUROPEAN PENTRU CIRCULAÞIA
TRENURILOR CU VITEZÃ MAXIMÃ DE
160 KM/H, TRONSONUL 3: GURASADA -
SIMERIA ”. Aceasta investitie este noua.
Aceasta solicitare de aviz este conformã cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sã obþinã
informaþii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodãrire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menþionatã. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþ i i , sugesti i º i
recomandãri se pot adresa solicitantului
sau la adresa str. Ecaterina Teodoroiu, nr.
43D, municipiul Campina, judetul Prahova,
persoana de contact Mocanu Valentin, tel.
0740305938, dupã data de 31.05.2021. *

SUBSCRISA Directia Silvica Cluj, unitate
fara personalitate juridica a Regiei
Nationale a Padurilor Romsilva, Bucuresti
(RO-1950120) comunicam faptul ca pentru
aparatul de marcat electronic fiscal cu seria
de fabricatie DB4400004756, numar unic
de identificare AMEF 8000138552 au fost
pierdute Cartea de Interventie si Registrul
Special, ca urmare le declaram NULE.
Solicitam emiterea uneiu noi carti de
interventie si a unui Registru Special. *

CII Popovici Florinela, notificã deschiderea
procedurii generale a insolvenþei faþã de
debitoarea PROTON ECOTECH S.R.L.,
J13/853/2012, CUI 30098319, potrivit
sentinþei nr.545/22.04.2021, pronunþatã de
cãtre Tribunalul Constanþa, secþia a II-a
Civilã, dosar nr.8147/118/2020. Termen
limitã înregistrare cereri creanþã 07.06.
2021. Termen limitã întocmire ºi afiºare
tabel preliminar 28.06.2021. Termen limitã
întocmire ºi afiºare tabel defini t iv
23.07.2021. ªedinþa adunãrii creditorilor va
avea loc la data de 05.07.2021, ora 12:00,
la sediul administratorului judiciar. *

SE comunicã creditorilor HIDROCON-
STRUCT D&A SRL cã, prin încheierea de
ºedinþã din 18.05.2021, s-a deschis pro-
cedura simplificatã a falimentului – Dosar
nr. 12279/3/2021 – Tribunalul Bucureºti –
Secþia a VII-a Civi lã. S-au stabil i t
urmãtoarele termene limitã: depunere
opoziþii la încheierea de deschidere a
procedurii: 10 zile de la notificarea

deschiderii procedurii; înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor în tabelul pre-
liminar: 02.07.2021; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publ icarea tabelului
preliminar: 12.07.2021; întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv: 06.08.2021;
data primei ºedinþe a adunarii generale a
creditorilor: 16.07.2021 ora 13:00. *

ANUNÞ Public Subsemnaþii, S.C. NUSCO
IMOBILIARA S.A., proprietari ai terenurilor
din T24, T25, P 79+80 / 4/ 5 / 7, P80 - 20,
Localitatea Tunari, Com. Tunari, Judeþ
Ilfov, în suprafaþa totala de 58 081,35 mp,
anunþa publicul interesat asupra depunerii
solicitarii Avizului Favorabil pentru
documentaþia PUZ - Ansamblu rezidenþial
de vile, o grãdiniþã, un spaþiu comercial ºi
funcþ iuni conexe, real izatã pentru
terenuri le mai sus menþionate.
Documentaþia a fost depusa pentru
consultare la Consiliul Judeþean Ilfov la
data de 20.05.2021. Observaþii/comentarii
se primesc în scris la Direcþia de Urbanism
din cadrul Consiliului Judeþean Ilfov, Strada
Doctor Ernest Juvara 3, Bucureºti, (tel 021
212 5693), în termen de 15 zile de la data
prezentului anunþ. *

ELECTROCENTRALE Bucuresti S.A.
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Retehnologizarea unei
capacitãþi de producere a energiei termice
în regim de vârf de cca 100 Gcal/h în CTE
Bucureºti Vest”, propus a fi amplasat în
Bucuresti, sector 6, B-dul Timisoara nr.106.
Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul A.P.M.Bucureºti, din
Bucureºti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1
ºi la sediul titularului Electrocentrale
Bucureºti S.A din Splaiul Independenþei,
nr.227, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-12.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M.Bucureºti. *

ELECTROCENTRALE Bucuresti S.A.
anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: „Retehnologizarea unei
capacitãþi de producere a energiei termice
în regim de vârf de cca 100 Gcal/h în CTE
Grozãveºti”, propus a fi amplasat în
Bucureºti, sector 6, Splaiul Independenþei,
nr.229. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucureºti,
din Bucureºti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1 ºi la sediul titularului Electrocentrale
Bucureºti S.A din Splaiul Independenþei,
nr.227, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-12.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M.Bucureºti. *

SOCIETATEA SC BOGIO CARS SRL,
t i tular al activi tãþ i i „Demontarea
(dezasamblarea) maºini lor ºi a
echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor” la adresa Strada
ªoseaua Alexandriei, nr.329, Bragadiru,
Judeþ Ilfov, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu pentru activitate.
Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului al activitãþi i pot fi
consultate la sediul APM Ilfov str.Lacul
Morii nr.1, sector 6, Bucureºti, Tel/Fax:
430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440 în
zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00,
vineri 09.00-12.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. *

SC TERRA LOGISTIC ZONE SRL anunþã
publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire halã
depozitare ºi spaþi i administrative,
branºamente, utilitãþi, amenajare incintã,
împrejmuire, amplasare firmã de faþadã,
bazin subteran retenþie ape pluviale ºi
organizare ºantier”, propus a fi amplasat în
strada Aeroportului nr. FN, Comuna
Mogoºoaia, judeþul Ilfov. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Ilfov, str.Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6 ºi la sediul SC
Terra Logistic Zone SRL, Bucureºti, sector
1, Strada Benjamin Franklin nr.16, Camera
1, Etaj 1, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-17.00. Observaþiile publicului se
primesc zi lnic la sediul autori tãþ i i
competente pentru protecþia mediului APM
Ilfov. *

ADMINISTRATORUL judiciar al debitoarei
S.C. API-AGRO ISF SRL, cu sediul în Sat
Lieºti, nr. 101, Com. Lieºti, Jud. Galaþi, CUI
34008840, J17/84/2015, noti f icã
urmãtoarele: prin Hotãrârea intermediarã
nr.93 din data de 05.05.2021 pronunþatã de
Tribunalul Galaþi, Secþia a II-a civilã în
dosarul nr. 108/121/2021, s-a deschis
procedura prevãzutã de Legea 85/2014
împotriva debitoarei, stabi l indu-se
urmãtoarele termene: Termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului este
21.06.2021. Termenul limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor este 13.07.2021. Termenul
pentru întocmirea ºi afiºarea tabelului
definitiv al creanþelor 09.08.2021. Fixeazã
termen pentru prima ºedinþã a adunãrii
generale a creditorilor 19.07.2021, orele
14,00 la sediul ales al administratorului
judiciar din str. Dr. Frederic Joliot Curie,
nr.17, parter, sector 5, Bucuresti. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E
, tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza,
5 E, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONVOCATOR. În baza dispoziþiilor art.21
din Ordonanþa de Guvern nr.26/2000 cu
privire la asociaþii ºi fundaþii, completatã ºi
modificatã ºi ale prevederilor art.8 din
Statut, Preºedintele Asociaþiei SOS Satele
Copiilor România, denumitã în continuare
„SOS” sau „Asociaþia”, având sediul în
Bucureºti, str.Calea Floreasca, nr.165,
Sector 1, convoacã Adunarea Generalã
extraordinarã a membrilor Asociaþiei la
data de 17 iunie 2021, ora 15.00- prima
convocare, respectiv la data de 17 iunie
2021, ora 17.00- a doua convocare, în
cazul în care la prima convocare Adunarea
Generalã nu va avea cvorum, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1.Informare cu
privire la situaþia membrilor ºi necesitatea
regularizãri i acesteia; 2.Aprobarea
admiterii de noi membri; 3. Informare cu

privire la încetarea calitãþii de membru ca
urmare a decesului ºi a renunþãrii la
aceastã calitate; 4.Aprobarea excluderii
unor membri conform prevederi lor
statutare; 5.Diverse. Datoritã mãsurilor de
prevenþie ºi de distanþare socialã necesare
în contextul pandemiei cât ºi pentru
protecþia membrilor adunãrii, Adunarea
Generalã va avea loc prin mijloace
electronice de comunicare directã la
distanþã ce vor permite participarea
membrilor în timp real la adunarea din data
de 17 iunie 2021, ora 15.00 sau din data de
17 iunie 2021, ora 17.00, dacã va fi cazul.
Pentru a putea face dovada participãrii la
Adunarea Generalã ºi þinerea acesteia prin
mij loace electronice, ºedinþa va fi
înregistratã. Reguli privind organizarea
Adunãri i Generale prin mij loace
electronice. 1.Platforma electronicã
utilizatã. Platforma electronicã ce va fi
utilizatã pentru þinerea Adunãrii Generale
este aplicaþia Microsoft Teams. Aceastã
aplicaþie poate fi descãrcatã de la adresa
https://www.microsoft.com/ro-ro/microsoft-
3 6 5 / m i c r o s o f t - t e a m s / d o w n l o a d -
app#desktopAppDownloadregion pentru
cei ce folosesc sistemul de operare
Windows (Atenþie!!! Este posibil ca
aplicaþia Microsoft Teams sã nu ruleze pe
unele versiuni mai vechi de Windows, cum
ar fi Windows XP). Pentru cei care se vor
conecta de pe telefoane mobile, tablete
sau laptop/desktop care ruleazã alte
sisteme de operare este necesar sã
descãrcaþi ºi sã instalaþi în prealabil
aplicaþia Microsoft Teams din Google Play -
pentru cei care folosesc dispozitive cu
sistem de operare Android, respectiv din
App Store- pentru cei care folosesc
dispozitive cu sistem de operare IOS. De
asemenea, Microsoft Teams poate fi
accesatã direct din browser (internet
explorer, chrome, firefox). Trebuie sã vã
asiguraþi cã aveþi cãºti ºi microfon ºi cã
acestea sunt funcþionale pentru a auzi ºi
pentru a vã face auziþi. În cazul în care doriþi
sã fiþi vãzut trebuie sã vã asiguraþi cã
dispozitivul de pe care vã conectaþi are
camerã video ºi aceasta este funcþionalã.
Descãrcarea ºi uti l izarea aplicaþiei
Microsoft Teams este gratui tã.
2.Conectarea la ºedinþa Adunãri i
Generale. Pentru þ inerea Adunãri i
Generale prin intermediul aplicaþiei
Microsoft Teams vom transmite prin e-mail
tuturor membrilor invitaþia de a accesa
link-ul care va permite participarea la
Adunarea Generalã la data ºi ora fixate,
atât pentru prima convocare cât ºi pentru a
doua convocare. În acest scop, pânã la
data de 7 iunie 2021 fiecare membru este
rugat sã transmitã la adresa:
marilena.stefan@sos-satelecopiilor.ro
adresa de e-mail care urmeazã a fi folositã
pentru conectarea la aplicaþia Microsoft
Teams în vederea participãrii la ºedinþa
Adunãrii Generale. Link-ul ºi parola de
acces pentru conectare vor fi transmise pe
adresa de e-mail comunicatã de fiecare
membru în parte Asociaþiei în acest scop.
În cazul în care nu veþi comunica o adresã
de e-mail, Asociaþia va transmite link-ul ºi
parola de acces pe adresa de e-mail a
fiecãrui membru utilizatã în mod uzual
pentru comunicare, în cazul în care o astfel
de adresã este disponibilã. Pentru
conectare aveþi nevoie de o conexiune la
internet neîntreruptã pe toatã durata
ºedinþei care sã asigure o vitezã minim
recomandatã de transfer de cel puþin 2
Mb/secundã. 3.Suport tehnic pentru
participarea la ºedinþa Adunãrii Generale.
Cu titlu de excepþie, la cererea membrilor
care nu deþin mijloace tehnice de acces la
ºedinþã, Asociaþia poate amenaja în incinta
Satelor SOS din Bucureºti, Cisnãdie ºi
Hemeiuº, spaþii dedicate care vor fi dotate
corespunzãtor pentru a le permite
participarea la ºedinþã prinmijloace
electronice. Prezenþa fizicã în locaþiile
menþionate anterior pentru a participa la
Adunare nu este recomandatã însã, în
cazul în care sunt persoane care solicitã
accesul, part iciparea la Adunarea
Generalã se va face cu respectarea strictã
a normelor de distanþare socialã ºi de
igienã aplicabile în contextul pandemiei
Coronavirus, în limita spaþiului ºi a
mij loacelor tehnice disponibi le ale
Asociaþiei. Pentru a putea beneficia de
suportul tehnic, trebuie sã transmiteþi în
prealabil o solicitare scrisã prin e-mail la
adresa marilena.stefan@sos-satele
copiilor.ro, sau prin scrisoare recomandatã
cu confirmare de primire/curier la sediul din
Bucureºti, str.Calea Floreasca, nr.165,
Sector 1, în atenþia d-rei Marilena Stefan, ºi
sã precizaþi locaþia unde doriþi sã primiþi
suportul. Solicitarea scrisã trebuie sã
ajungã la Asociaþie, prin oricare din
mijloacele de comunicare menþionate
anterior, cel târziu pânã la data de 3 iunie
2021, ora 17.00. În cazul în care transmiteþi
solicitarea în termen, veþi fi contactat cel
târziu pânã la data de 10 iunie 2021, ora
17.00, pentru a vi se confirma dacã puteþi
beneficia de suport tehnic pentru a
participa la ºedinþã de la una din cele 3
locaþii SOS. Cererile vor fi soluþionate în
ordinea primirii iar locurile sunt limitate, în
funcþie de spaþiul ºi mijloacele tehnice
disponibile ale Asociaþiei. În cazul în care
Asociaþia nu vã poate acorda suportul
tehnic necesar, aveþi opþiunea de a fi
reprezentat ºi a vota în Adunarea Generalã
prin intermediul unui mandatar în condiþiile
descrise la punctul 4 de mai jos. 4. Condiþii
privind participarea la Adunarea Generalã.
Participarea la Adunarea Generalã este
rezervatã membrilor înscriºi în Registrul
Special al Asociaþiilor, Directorului General
ºi membrilor de sprijin din personalul
organizaþiei ºi altor invitaþi ai Asociaþiei.
Pentru a participa la ºedinþã trebuie sã vã
conectaþi cu 20 de minute înainte de ora
stabilitã pentru începerea ºedinþei. La
Adunarea Generalã puteþi participa
personal sau puteþi mandata un alt
membru al Asociaþiei sã vã reprezinte la
Adunarea Generalã în baza unei
împuterniciri scrise ºi semnate de dvs. Vã
reamintim cã un membru alAsociaþiei nu
poate reprezenta în Adunarea Generalã
mai mult de 2 membri lipsã, motiv pentru
care trebuie sã vã asiguraþi cã persoana pe
care doriþi sã o împuterniciþi va respecta
aceastã condiþie. În cazul în care doriþi sã
împuterniciþi un alt membru pentru a vã
reprezenta în Adunarea Generalã ºi a vota
în numele dvs. trebuie sã trimiteþi
împuternicirea, în original, astfel încât sã
ajungã la Biroul Naþional de Coordonare al
SOS Satele Copiilor România la adresa:

str. Calea Floreasca nr. 165, sector 1,
Bucureºti, în atenþia d-rei Marilena ªtefan,
pânã la data de 16 iunie 2021 cel târziu.
Împuternicirile pot fi transmise ºi prin poºta
electronicã la adresa: marilena.stefan@
sos-satelecopiilor.ro însã doar dacã
acestea sunt semnate cu semnãturã
electronicã extinsã. În cazul în care
împuternicirea nu va ajunge la Asociaþie în
condiþiile indicate anterior, nu veþi putea fi
reprezentat la Adunarea Generalã de cãtre
mandatarul dvs. 5.Cvorum pentru þinerea
ºedinþei ºi reguli cu privire la votare. În
cazul în care la prima convocare vor fi
prezenþi ºi reprezentaþi mai puþin de
jumãtate plus unu din numãrul total al
membrilor SOS, Adunarea Generalã se va
întruni peste 2 ore, la a doua convocare, la
data de 17 iunie 2021, la ora 17.00, prin
intermediul aplicaþiei Microsoft Teams, cu
aceeaºi ordine de zi, urmând a avea
cvorum la aceastã a doua convocare
indiferent de numãrul membrilor prezenþi ºi
reprezentaþi. La fiecare punct de pe
ordinea de zi, se va proceda la vot dupã
terminarea dezbaterilor. Votul va fi
exprimat de fiecare membru folosind
secþiunea „Meeting Chat” a aplicaþiei
Microsoft  Teams.  La  momentul  la  care
preºedintele de ºedinþã va invita membrii
sã-ºi exprime votul deschis cu privire la un
punct de pe ordinea de zi, fiecare membru
va insera votul corespunzãtor în secþiunea
„Meeting Chat”, respectiv una dintre
urmãtoarele opþ iuni: „pentru” sau
„împotrivã” sau „abþinere”. În cazul în care
un membru nu alege nici o opþiune se
considerã cã persoana în cauzã se abþine
de la vot. În cazul în care un membru îºi
exprimã mai multe opþiuni la un anumit
punct de pe ordinea de zi, se considerã cã a
votat conform ultimei opþiuniintrodusã în
secþiunea de chat a aplicaþiei. Pentru SOS
Satele Copiilor România, Preºedinte
Florentina Nanu. *

LICITATII
ANUNÞ LICITAÞIE Municipiul Deva, prin
Serviciul Administrarea Domeniului Public
ºi Privat din cadrul Primãriei Municipiului
Deva,  cu  sediul  în  Piaþa  Unirii,  nr.  16,
telefon ºi fax 0254/217899, cod fiscal RO
39125506 ORGANIZEAZÃ: LICITAÞIE
PUBLICÃ în vederea închirierii unor spaþii
din incinta Pieþei Agroalimentare Deva, str.
Ion Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara,
aparþinând domeniului public, dupã cum
urmeazã: a) Spaþiul NR. 47, zona: Etaj, în
suprafaþã de 22 mp, profil activitate:
vânzare Îmbrãcãminte – preponderent,
încãlþãminte b) Spaþiul NR. 55, zona: Etaj,
în suprafaþã de 21 mp, profil activitate:
vânzare Produse Industriale c) Spaþiul NR.
61, zona: Etaj, în suprafaþã de 22 mp, profil
activitate: vânzare Îmbrãcãminte –
preponderent, încãlþãminte d) Spaþiul NR.
62, zona: Etaj, în suprafaþã de 22 mp, profil
activitate: vânzare Îmbrãcãminte –
preponderent, încãlþãminte e) Spaþiul NR.
63, zona: Etaj, în suprafaþã de 22 mp, profil
activitate: vânzare Îmbrãcãminte –
preponderent, încãlþãminte În temeiul
prevederi lor art. 333, art. 335 din
Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi
conform Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Deva nr. 468 /2020,
Documentaþia de atribuire se poate ridica
contra cost de la sediul Pieþei Agro-
alimentare din Deva, str. Ion Creangã, nr.
60, judeþul Hunedoara, începând cu data
de 24.05.2021. Costul unei documentaþii
de atribuire este de 500 lei. Data limitã
pentru cumpãrarea documentaþiei ºi de
solicitare a clarificãrilor este 04.06.2021,
ora 14:00. Ofertele se depun într-un singur
exemplar pânã la data de 16.06.2021, ora
12:00, la sediul Pieþei Agroalimentare din
Deva, str. Ion Creangã, nr. 60, judeþul
Hunedoara. Licitaþiile publice pentru
închirierea spaþiilor vor avea loc în data de
17.06.2021, începând cu ora 09:00, la
sediul Pieþei Agroalimentare din Deva, str.
Ion Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara,
unde vor fi prezenþi membrii comisiei de
evaluare a ofertelor ºi ofertanþii care au
depus oferte, personal sau prin
reprezentant pe bazã de împuternicire
scrisã. Contestaþiile se vor depune la sediul
Pieþei Agroalimentare din Deva, str. Ion
Creangã, nr. 60, sau la adresa de e-mail:
serviciul.adpp@primariadeva.ro *

B & B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL,
cu sediul în mun. Miercurea-Ciuc, str.
Márton Áron, nr. 18, jud. Harghita, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei
S.C. ROLLO TOUR S.R.L. - în faliment,
organizeazã licitaþie publicã pentru
vânzarea cotei indivize de 681/5531 a
terenului intravilan situat administrativ în
mun. Târgu Mureº str. Budiului nr.68, jud.
Mureº evidenþiat în CF 120725/Tg. Mureº.
Preþul de strigare a bunului este de :
285.875,40 lei plus TVA. Pot participa la
licitaþie persoanele fizice ºi/sau juridice
care fac dovada depunerii garanþiei de
participare de 10% din preþul de strigare cu
24 ore anterior începerii licitaþiei. Licitaþia
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar,
începând cu data de 28.05.2021, ora 1100,
cu repetabilitate sãptãmânalã, în fiecare zi
de vineri, la aceeaºi orã, pânã la valo-
rificarea bunului. Informaþi suplimentare la
nr. de telefon: 0366-100551 mobil:
0748-836713. *

PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,
lichidator judiciar al GEOECOTEST S.R.L.,
anunta organizarea licitatiei publice in data
de 25.05.2021, ora 13:00 la sediul din
Bucuresti, Bd. Octavian Goga nr.23, bloc M
106, scara 3, et.1, ap.72 pentru vanzarea
urmatoarelor bunuri: instalatie foraj IF 120
-pret 5.911 lei, instalatie foraj IF 120 SER48
-pret 4.256 lei, tahograf electronic Iveco
-pret 296 lei Penetrometru SPT -pret 349
lei, Penetrometru SPT (2 buc) pret 388
lei/buc, instalatie foraj Dando -pret 34.096
lei, instalatie foraj prin percutie motor THE
(2 buc) -pret 4.729 lei/bucata, generator EC
5000 GV -pret 546 lei, cititor cartele SITCO
Digital -pret 155 lei, GPS Explorist 600
–pret 147 lei. La aceste preturi se adauga
TVA. Daca bunurile nu se vand, se vor
organiza inca doua licitatii, in aceleasi
conditii, pe data de 02 si 8 iunie. Informatii
privind regulamentul de vanzare la tel
0722.715.706 sau ir ina.marin@
pminsolv.ro. *

PUBLICATIE DE VANZARE Lichidatorul
judiciar CII POP CLAUDIA MARIA, numit in
dosarul nr. 135/83/2018 al Tribunalului
Satu Mare, pentru falimentul debitorului

S.C. SELECT PORC S.R.L., cu sediul in
Satu Mare, str. Ilarie Chendi, nr.62, jud.
Satu Mare aduce la cunostinta celor
interesati vanzarea urmatoarelor bunuri din
averea debitorului: Teren extravilan, jud.
Satu Mare, înscris în CF nr. 100088 Oraºu
Nou, nr. cad. 100088 in suprafata de 4.300
mp. la suma de 4.605,00 lei (946,00 euro);
Teren extravilan, jud. Satu Mare, înscris în
CF nr. 100093 Oraºu Nou, nr.cad: 7194 in
suprafata de 2.300 mp. la suma de
2.463,00 lei (506,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100094 Oraºu Nou, nr. cad. 7195 in
suprafata de 1.200 mp. la suma de
1.285,00 lei (264,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100121 Oraºu Nou, nr. cad. 100121 in
suprafata de 4.300 mp. la suma de
4.605,00 lei (946,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100126 Oraºu Nou, nr. cad. 100126 in
suprafata de 5.255 mp. la suma de
5.627,00 lei (1.156,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100127 Oraºu Nou, nr. cad. 100127 in
suprafata de 24.845 mp. la suma de
26.607,00 lei (5.466,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100128 Oraºu Nou, nr. cad. 100128 in
suprafata de 5.300 mp. la suma de
5.676,00 lei (1.166,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100129 Oraºu Nou, nr. cad. 100129 in
suprafata de 8.400 mp. la pretul de
8.996,00 lei (1.848,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100130 Oraºu Nou, nr. cad. 7076 in
suprafata de 2.800 mp. la suma de
2.999,00 lei (616,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100131 Oraºu Nou, nr. cad. 100131 in
suprafata de 7.000 mp. la suma de
7.496,00 lei (1.540,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100132 Oraºu Nou, nr. cad. 100132 in
suprafata de 5.700 mp. la suma de
6.104,00 lei (1.254,00 euro); Teren
extravilan, jud. Satu Mare, înscris în CF nr.
100139 Oraºu Nou, nr. cad. 100139 in
suprafata de 4.300 mp. la suma de
4.605,00 lei (946,00 euro). Informatii se pot
obtine la telefoanele: 0745-701344 *

SUBSCRISA DASCAL INSOLVENCY
SPRL, desemnata lichidator judiciar pentru
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC
SI PRIVAT GIURGIU SA in faliment, „in
bankruptcy”, „en faillite„ prin Hotararea
intermediara nr.346 din data de 15.10.2019
pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in
dosarul nr.2291/122/2012, anunta
vanzarea prin licitatie publica cu strigare a
urmatorului activ aflat in patrimoniul
debitoarei: I. Proprietate str.Aleea Fabricii
de Zahar (teren si constructii) –1.300.000
Ron exclusiv TVA. Se vor organiza 2
sedinte de licitatii, prima sedinta de licitatie
urmand a avea loc in data de 26.05.2021
ora 12:00 la sediul ADMINISTRATIEI
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
GIURGIU SA din Judetul Giurgiu, Aleea
Plantelor nr.25. In cazul in care bunurile nu
vor fi adjudecate la prima sedinta de
licitatie, urmatoarea sedinta de licitatie va
avea loc la data de 02.06.2021 ora 12:00.
Garantia de participare la l ici tatie
reprezinta 10% din pretul de pornire al
activelor pentru care se liciteaza si se
plateste in contul de l ichidare nr.
RO77BTRL01901202M76270XX deschis
la BANCA TRANSILVANIA pe seama
debitoarei ADMINISTRATIA DOME-
NIULUI PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA.
Pretul Regulamentului de valorificare este
in cuantum de 2% exclusiv TVA din pretul
fiecarui bun pentru care se liciteaza, acesta
neputand fi mai mic de 200 lei exclusiv TVA
si mai mare de 5.000 lei exclusiv TVA si se
va achita pe seama lichidatorului judiciar
DASCAL INSOLVENCY SPRL in contul
RO50BREL0002001603730100 deschis
la Libra Bank. Cei interesati vor depune la
sediul debitoarei ADMINISTRATIEI
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
GIURGIU SA din Judetul Giurgiu, Aleea
Plantelor nr.25, cererea de cumparare,
dovada achitarii Regulamentului de
valorificare, dovada achitarii garantiei de
participare la licitatie, precum si dovada
indepl inir i i condit i i lor cerute prin
Regulamentul de valorificare, cel tarziu cu
24 de ore inainte de data si ora sedintei de
licitatie. Informatii suplimentare se pot
obtine la telefonul 0728.903.583. *

ANUNÞ Subscrisa CITR Filiala Argeº
SPRL (societate beneficiarã în urma
divizãrii parþiale a patrimoniului de
afectaþiune al CITR Filiala BUCUREªTI
SPRL) în calitate de lichidator judiciar al
URBAN ELECTRIC SRL (în faliment, in
bankruptcy, en faillite), CUI 13331847,
J29/752/2000, face cunoscut persoanelor
interesate cã licitaþia organizatã în data de
21.05.2021, conform anunþ de licitaþie de
vânzare pentru valorificarea la pachet a
activelor: 1) - Restaurant Cingue Terre
situat în Ploieºti, str. Ana Ipãtescu, nr. 3,
judeþul Prahova, împreunã cu pachetul
mobilier aferent ºi 2) – Hotel Angelo D’Oro
situat în Ploieºti, str. Maramureº, nr. 9,
judeþul Prahova, împreunã cu pachetul
mobilier aferent, aflate în patrimoniul
URBAN ELECTRIC SRL (în faliment, in
bankruptcy, en faillite), publicat în ziarul
Bursa din data de 14.05.2021, SE
ANULEAZÃ. În baza Hotãrârii Adunãrii
Creditorilor din data de 28.04.2021, CITR
Filiala Argeº SPRL în calitate de lichidator
judiciar al societãþii debitoare URBAN
ELECTRIC SRL (în faliment, in bankruptcy,
en faillite) organizeazã licitaþie publicã
competitivã cu strigare pentru valorificarea,
la pachet, a urmãtoarelor active din
patrimoniul URBAN ELECTRIC SRL: 1)
Restaurant - Ana Ipãtescu nr. 3, Ploieºti,
Jud. Prahova format din teren în suprafaþã
de 1.349 mp situat în intravilanul localitãþii
Ploieºti, str. Ana Ipãtescu, nr. 3, judeþul
Prahova cu nr. cadastral 7285, intabulat în
Cartea Funciarã nr. 122278 (CF vechi
5587) a localitãþii Ploieºti, judeþul Prahova
împreunã cu urmãtoarele construcþii
situate pe teren: C1 în suprafaþã construitã
la sol de 324 mp, suprafaþã utilã de 324,60
mp ºi suprafaþã construitã de 411,54 mp cu
nr. cadastral 7285-C1; C2 în suprafaþã
construitã la sol de 55 mp, cu nr. cadastral
7285-C2; Magazie (neintabulatã), Salã
festivitãþi (neintabulatã) 2) Hotel - Str.
Maramureº, nr. 9, Ploieºti, Jud. Prahova
format din: ? teren în suprafaþã de 1.126 mp
situat în intravilanul localitãþii Ploieºti, str.
Maramureº, nr. 9, judeþul Prahova cu nr.
cadastral 129568, intabulat în Cartea

Funciarã nr. 129568 a localitãþii Ploieºti,
judeþul Prahova ºi construcþiile situate pe
teren: construcþia C1 (Hotel) în suprafaþã
construitã de 295 mp (compusã din
demisol în suprafaþã utilã de 109,40 mp;
parter în suprafaþã utilã de 211,26 mp; etaj
1 în suprafaþã utilã de 224,25 mp,
mansardã în suprafaþã utilã de 199,88 mp)
cu nr. cadastral 129568-C1 ºi construcþia
C3 locuinþã în suprafaþã construitã de 131
mp cu nr. cadastral 129568- C2 Facem
menþiunea cã suprafaþa construcþiei C1
(Hotel) nu mai corespunde cu suprafaþã
menþionatã în actul de proprietate (CVC
3707/10.09.2004, respectiv s.u. subsol=
135,01 mp; s.u. parter = 230,50 mp; s.u.
etaj = 220,38 mp; s.u. mansardã = 249,46
mp) întrucât în anul 2009 s-au efectuat
mãsurãtori topografice de cãtre Ing. Costin
Otava care au indicat exact suprafaþa
mãsuratã a imobilului, aºa cum rezultã din
fiºa imobilului ºi releveele întocmite de Ing
Costin Otava, depuse la BCPI Ploieºti iar
construcþia C3 este demolatã. În locul
acesteia, în prezent existã o piscinã
neintabulatã. ? Teren în suprafaþã de 224
mp cu nr. cadastral 6559/C2, intabulat în
Cartea Funciarã nr. 127803 a localitãþii
Ploieºti, judeþul Prahova, provenitã din CF
vechi 4999/2 a localitãþii Ploieºti, împreunã
cu construcþia C2 (restaurant) situatã pe
acesta în suprafaþã construitã de 203,84
mp, suprafaþã utilã de 172,40 mp cu nr.
cadastral 6559/C2. ? Teren în suprafaþã de
65 mp indiviz din 130 mp (în acte 112 mp) -
alee acces- situat în intravilanul localitãþii
Ploieºti, str. Maramureº, nr. 9, judeþul
Prahova cu nr. cadastral 6559/2, intabulat
în Cartea Funciarã nr. 136576 a localitãþii
Ploieºti, judeþul Prahova; ? Apartament în
suprafaþã construitã de 50 mp (49,81 mp)
compusã din Camera, Wc, Hol, Vestibul cu
suprafaþã utilã de 39,59 mp, subsol
exclusiv format din Bucãtãrie, Hol, Boxã ºi
Pivniþã în suprafaþã utilã de 34,62 mp ºi
subsol în indiviziune (spaþiu acces) cu
suprafaþã utilã de 21,28 mp, teren aferent
în suprafaþã de 48,40 mp, cu nr. cadastral
6559/C1 ºi CF 128758 - C1-U1; 3) Pachet
mobilier aferent Restaurant - Ana Ipãtescu
nr. 3, Ploieºti, Jud. Prahova 4) Pachet
mobilier aferent Hotel Angelo D’Oro - Str.
Maramureº, nr. 9, Ploieºti, Jud. Prahova
Bunurile se vor vinde în bloc la preþul de
pornire de 1.243.400 euro, fãrã TVA, din
care 1.218.538euro, fãrã TVA, pentru
bunurile imobile ºi 122.472,53 lei, fãrã TVA
pentru bunurile mobile. Cu privire la TVA se
vor aplica prevederile legale în vigoare.
Licitaþia va avea loc în data de 28.05.2021,
ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureºti, str. Maior Gheorghe
ªonþu nr. 6, et. 3, sector 1. În caz de
neadjudecare, se va mai organiza o licitaþie
în data de 04.06.2021 în aceleaºi condiþii
de preþ, orã ºi locaþie. Persoanele
interesate înþeleg cã certificatul energetic
urmeazã a se elabora pe cheltuiala
acestora, dupã declararea acestora în
calitate de câºtigãtori ai licitaþiei, urmând a
se stabili performanþa energeticã a
clãdirii/unitãþii de clãdire prin urmãtorii
indicatori de performanþã: a) clasa
energeticã; b) consumul total specific de
energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific
de energie din surse regenerabile.
Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu
este purtãtoare de TVA. Detalierea
completã a bunurilor ºi condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achizit¸ionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru participarea
la licitaþie. Documentaþia de înscriere la
licitaþie va trebui depusã, cu opis semnat,
pânã la ora 14:00 a zilei anterioare ºedinþei
de licitaþie, la sediul ales al lichidatorului
judiciar. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a lichidatorului judiciar sales.citr.ro
/ Bun cãutat URBAN ELECTRIC, la telefon
0732 014 441 sau la adresa de e-mail
florin.burta@citr.ro. *

CONPRESS GROUP S.R.L. ÎN FALI-
MENT, dosar 4077/118/2015 Tribunalul
Constanþa, vinde prin licitaþie publicã cu
strigare în zilele de 1.06.2021, 8.06.2021,
15.06.2021, 22.06.2021, 29.06.2021 ora
11.00 la sediul ales al lichidatorului judiciar
DOVÎNCESCU IPURL situat în str.
Constantin Brãtescu nr. 34 et. 1 ap. 6
Constanþa urmãtoarele bunuri: imobil etaj 2
parþial + 3 – fost cãmin nefamiliºti cu teren
în cotã indivizã de 414 mp situat în Bd.
Mamaia nr. 295 Constanþa – preþ
3.149.191 lei, 6 terenuri extravilane în
suprafaþã de 10.000 mp/teren situate în loc.
Sãcele jud. Constanþa – preþ 292.000
lei/teren, chioºcuri difuzare presã octogon
– 15 bucãþi preþ 722 lei/bucatã, chioºcuri
difuzare presã mãrime S – 18 bucãþi preþ
13775 lei/bucata, chioºcuri difuzare presã
mãrime M – 15 bucãþi preþ 17377
lei/bucata, chioºcuri difuzare presã mãrime
L – 18 bucãþi preþ 20980 lei/bucata, maºinã
de legat B.RGT/S – preþ 864 lei, maºinã
pentru bandã PP – preþ 684 lei, calculator
A51 P3.0G, 1MB – 4 bucãþi preþ 252
lei/bucatã, tonetã stradalã – 9 bucãþi preþ
324 lei/bucatã, tonetã stradalã – 44 bucãþi
preþ 360 lei/bucatã, seif cu cifru – preþ 378
lei, maºinã de numãrat bancnote – 3 bucãþi
preþ 336 lei/bucatã, aparat aer condiþionat
9000 BTU HITACHI – 20 bucãþi preþ 120
lei/bucatã, aparat aer condiþionat 9000
BTU YAMATO – 2 bucãþi preþ 120
lei/bucatã, ELO computer – unitate
calculator – 27 bucãþi preþ 588 lei/bucatã,

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

(continuare în pagina 8)


