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creanţelor, întocmirea, afişarea, comunicarea 
şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor 07.08.2020; Termen pentru solutionarea 
eventualelor contestatii -16.09.2020; Termenul 
pentru prima Adunare a creditorilor- 21.08.2020; In 
cazul imposibilitatii luarii unei hotarari cu privire la 
desemnarea practicianului in insolventa, termenul 
pentru a doua Adunare a creditorilor -28.08.2020; 
Termen pentru depunerea raportului prevazut la art.97 
din Legea 85/2014 -31.07.2020. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar, anunta deschiderea 
procedurii generale de faliment privind CLUB SPORTIV 
SPORTUL SNAGOV S.A., inregistrata la ONRC sub nr. 
J23/4096/2017, CUI 28566299, cu sediul in Sat 
Ghermăneşti, Comuna Snagov, Strada Islaz, Nr. 
fn, Casa De Cultură, cam nr.1, Judet Ilfov, in dosar 
nr.2465/115/2015, aflat pe rolul Tribunalului Caras-
Severin, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ 
si Fiscal, conform Hotărârii Intermediare din 
18.06.2020. Prin Hotararea din data de 18.06.2020 
s-au fixat: 1. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererilor de admitere a creanţelor născute după data 
deschiderii procedurii- 03.08.2020; Vor putea depune 
declaraţii de creanţă în vederea înscrierii în tabelul 
suplimentar, doar creditorii debitoarei CLUB SPORTIV 
SPORTUL SNAGOV S.A., ale căror creanţe s-au născut 
în perioada de observaţie, adică în intervalul cuprins 
între data deschiderii procedurii de insolvenţă şi până 
la deschiderea procedurii falimentului, mai exact 
în perioada 18.09.2015-18.06.2020. 2. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul 
procedurii sau al căror cuantum a fost modificat faţă de 
tabelul definitiv, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor -03.09.2020; 3. 
Termenul de solutionare a eventualelor contestatii 
la tabel suplimentar- 7 zile de la publicarea acestuia 
in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 4. Termenul 
limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv 
consolidate al creantelor -05.10.2020. 

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. titular al 
activitatii Comert cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de reinnoire a autorizatiei 
de mediu pentru Statia de distributie carburanti 
Militari, amplasata in Mun. Bucuresti, sector 6, bd. 
Iuliu Maniu, nr. 486. Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului a activitatii desfasurate de 
operator si motivul solicitarii reinnoirii autorizatiei pot 
fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului, la sediul A.R.P.M. 
Bucuresti, nr. 1, sector 6, mun. Bucuresti, in zilele de 
luni - vineri, orele 8-14. 

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. titular al 
activitatii Comert cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de reinnoirea autorizatiei de 
mediu pentru Statia de distributie carburanti Ramnicu 
Valcea 1, amplasata in Mun. Ramnicu Valcea, str. 
Calea lui Traian, nr. 53, jud. Valcea. Informatiile 
privind potentialul impact asupra mediului a activitatii 
desfasurate de operator si motivul solicitarii reinnoirii 
autorizatiei pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 
zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul 
A.R.P.M. Valcea, str. Remus Bellu nr. 6, in zilele de luni 
- vineri, orele 8-14. 

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L. titular al 
activitatii Comert cu amanuntul al carburantilor 
pentru autovehicule, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei 
de mediu pentru Statia de distributie carburanti 1 
Focsani, amplasata in Mun. Focsani, str. Cuza Voda 
nr. 58A, jud. Vrancea. Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului a activitatii desfasurate de 
operator si motivul solicitarii revizuirii autorizatiei pot 
fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului, la sediul A.R.P.M. 
Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2, in zilele de luni - 
vineri, orele 8-14. 

SUNT fratele Nicolae, maestru spiritual gradul 2 de 
initiere, caut o societate oculta pentru instruire. Tel. 
0744.899.013.

Sibinsolv IPURL, lichidator judiciar, notifica creditorii 
S.C Atraco SRL (CUI 14843616, J32/658/2002) 
ca prin Hotararea Civila nr.150/2020 din 
data de 03.07.2020, pronuntata in dosarul 
nr.3156/85/2014* de Tribunalul Sibiu, Sectia a II a 
Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, impotriva 
debitoarei a fost deschisa procedura generala a 
falimentului prevazuta de Legea 85/2014. In temeiul 
celor de mai sus se N O T I F I C A creditorii pentru 
depunerea declaratiilor de creanta fata de debitoare 
in conformitate cu art. 146 din Legea 85/2014, 
numai pentru creantele nascute in perioada de 
observatie pana la deschiderea procedurii generale 
a falimentului (23.02.2016-03.07.2020). Termenul 
limita de depunere a declaratiilor de creanta este 
14.08.2020; Termenul de verificare a creantelor si de 
afisare a tabelului preliminar suplimentar al creantelor 
este 14.09.2020; Termen de depunere la Tribunalul 
Sibiu a contestatiilor la tabelul suplimentar- 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului suplimentar ; Termenul de 
intocmire a tabelului definitiv consolidat al creantelor 
este 14.10.2020. Date de contact lichidator judiciar : 
office@sibinsolv.ro, tel : 0369 45 47 31. 

Subscrisa, Popescu&Asociații Insolvency SPRL, cu 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură 
în Str. Buzești, nr. 75-77, Clădirea de birouri Cube 
Victoriei Center, Etajul 13, Sector 1, București, 
înregistrată în Registrul Formelor de Organizare 
sub nr. RFO 1077, nr. matricol 2A 107, CIF RO 
41454594, reprezentată de practician în insolvență 
Loredana Aurelia Popescu, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului societății 
System Development Consulting SRL, cu sediul în 
București, Sectorul 3, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 327, 
Bloc 54, Scara 2, Etaj 8, Ap. 54, înmatriculată în 
Registrul Comerțului sub nr. J40/10344/2007, CUI 
21822985, conform Sentinței civile nr. 1764/2020 
pronunțată în ședința din data de 01.07.2020, în 
dosarul nr. 26221/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului 
București- Secția a VII-a Civilă, în temeiul dispozițiilor 
art. 92 alin. (5), raportat la art. 145 alin (1) lit. D din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/ contestațiile 
publicului se primesc la sediul APM Ilfov, București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile 
de la data publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

CENTU S.P.R.L., notifica deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului fata de debitoarea 
Teracamex Cons S.R.L., CUI 26291620, Sediul Sat 
Sanpetru, Com Sanpetru, str Republicii nr 114, jud. 
Braşov, Număr de ordine în ORC: J08/1664/2009 
in dosar 1774/62/2020 prin Sentinta Civila nr 
363/sind din data de 25.06.2020. Se stabilesc 
urmatoarele termene: pentru inregistrarea creantelor 
-05.08.2020; termenul pentru intocmirea tabelului 
preliminar - 19.08.2020; termenul de definitivare a 
tabelului creantelor- 02.09.2020, Prima sedinta a 
adunarii creditorilor : 24.08.2020.

CENTU S.P.R.L., notifică deschiderea procedurii 
simplificate a falimentului faţă de debitoarea EXPRES 
CML LOGISTIC SRL cu sediul în Fagaras, str Stejarului 
nr.32, sc C, apt 8 Jud. Braşov, în dosar 1773/62/2020 
prin Hotararea camerei de consiliu din 06.07.2020. Se 
stabilesc următoarele: termenul pentru înregistrarea 
creanţelor - 19.08.2020; termenul pentru întocmirea 
tabelului preliminar - 31.08.2020; termenul de 
definitivare a tabelului creanţelor 22.09.2020; prima 
adunare a creditorilor 10.09.2018.

FINECO INSOLVENCY SPRL, in calitate de administrator 
judiciar al debitoarei GEMARCO INDUSTRY SRL, 
conform încheierii de sedinta din data de 11.06.2018, 
pronuntata de Tribunalul Buzau - Secția a II-a Civila, 
de Contencios Administrativ si Fiscal in dosarul nr. 
293/114/2018/a17, organizeaza selectie de oferte 
pentru angajare executor judecatoresc cu competenta 
de executare pe raza Curtii de Apel Bucuresti in 
vederea punerii in executare a unei incheieri prin 
care s-a dispus instituirea unui sechestru asigurator. 
Ofertele financiare se pot depune pana la data de 
15.07.2020, ora 11.00, la nr. de fax: 021.335.03.06 
sau e-mail: office@finecoinsolvency.ro. Informatii 
suplimentare la nr. de tel. 021.335.00.18. 

LICHIDATORUL judiciar CII CONSTANTIN CORNELIU 
TIBERIUS in temeiul art42 si 145 din L85/2014 
notifica toti creditorii cunoscuti ca prin Hotararea 
din 07.04.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti 
Sectia aVIIa Civila in dosarul 20697/3/2019 s-a 
dispus intrarea in faliment prin procedura simplificata 
a debitoarei EURO A&B TRADING SRL cu sediul in 
Bucuresti, Aleea Barajul Dunarii nr.10 blocM8A scara 
A etaj.P ap.3 nrORC J40/14971/2006 Cod Fiscal 
19031989 stabilindu-se ca in termen de 10zile de la 
primirea prezentei toti creditorii sa se inscrie la masa 
credala, in caz contrar fiind incidente disp art.114 
din L85/2014.Nedepunera declaratiilor de creanta 
in termenul stabilit de instanta duce la decaderea 
creditorilor din dreptul de a-si mai realiza creantele 
impotriva debitorului.0727.947.941 office@tcclegal.ro 

NOTIFICARE CII RUSU GICA GIORGIANA notifică 
deschiderea procedurii insolvenței împotriva 
debitorului FIUME TRANS SRL prin sentința nr. 
50/03.07.2020 pronunțată de Tribunalul Călărași în 
dosarul 63/116/2020. Creditorii pot depune cerere 
de admitere a creanței în condițiile următoare: 1. 
15.08.2020 termen limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanței. 2. 09.09.2020 termen 
limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 
înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului 
preliminar al creanțelor. 3. Termenul de depunere a 
contestațiilor la creanțe este de 7 zile de la publicarea 
tabelului preliminar în BPI. 4. 18.09.2020 termen 
pentru publicarea tabelului definitiv al creanțelor. 
5. 10.09.2020 ora 11:00 - adunarea creditorilor la 
sediul administratorului judiciar cu ordinea de zi: 
desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea 
numirii și stabilirea onorariului administratorului 
judiciar. 

Primăria Municipiului București, prin Compania 
Municipală Dezvoltare Durabilă SA având sediul in 
Bd.Regina Elisabeta nr.47, sector 5-București, titular 
al Planului Urbanistic Zonal-PUZ-Construire parcare 
subterană și supraterană cu regim de înălțime 
S+P+6E, Str.Dr.Iacob Felix nr.64A, sector 1-București 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a avizului de mediu pentru planul 
mentionat și declansarea etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agentiei pentru Protecția Mediului București din 
Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-12.00. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM.București, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunțului.

ROVIGO SPRL, administrator judiciar, anunta 
deschiderea procedurii generale de insolventa 
privind YUNUS EMRE IMPEX SRL, cu sediul in Oraş 
Voluntari, Bulevardul VOLUNTARI, Nr.86, Pavilion 
Flora, spaţiul comercial 198, Judet Ilfov, inregistrata 
la ONRC sub nr. J23/2528/2006, CUI 19592540, in 
dosar nr.3231/93/2019, aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov, Sectia Civila, conform Hotărârii Intermediare 
nr.1395/2020 din 24.06.2020. Prin Hotararea 
Intermediara din data de 24.06.2020 s-au fixat: 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii 
debitoare YUNUS EMRE IMPEX SRL -07.08.2020; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al 
creanţelor 27.08.2020; Termenul limita de intocmire a 
tabelului definitiv- 21.09.2020; Termenul pentru prima 
Adunare a creditorilor- 01.09.2020. 

ROVIGO SPRL, lichidator judiciar, anunta deschiderea 
procedurii de faliment privind INTERBLITZ SERVICES 
SRL, inregistrata la ONRC sub nr. J2/802/2009, 
CUI 25842659, cu sediul in Municipiul Arad, Calea 
Aurel Vlaicu, Nr.28-32, Ap.6, Judet Arad, in dosar 
nr.357/108/2020, aflat pe rolul Tribunalului Arad, 
Sectia a II-a Civila, conform sentintei civile nr.232 
din 10.06.2020. Prin Sentintei civila nr.232 din 
10.06.2020 s-au fixat: Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de admitere a creanţelor asupra 
averii societăţii debitoare INTERBLITZ SERVICES 
SRL- 24.07.2020; Termenul limită pentru verificarea 

sediul autorităţii contractante, iar deschiderea va avea 
loc în data de 03.08.2020, incepand cu ora 10:00.

Vânzarea prin licitație publică a imobilului teren 
și construcție domeniul privat al mun.Medgidia, 
în suprafață de:86mp, situat în str.Mărgăritarului, 
nr.21A, cu destinația locuință. Licitația va avea loc la 
sediul DGDPP-Medgidia, str.Republicii, nr.36B, în data 
de 31.07.2020, ora 10.00. Relații suplimentare, caiete 
de sarcini și înscrieri, la sediul DGDPP, str.Republicii, 
nr.36B, tel.0241/814085, fax:0241/811006. 
Depunerea ofertelor se face la sediul DGDPP-
Medgidia, din str.Republicii nr.36B, în perioada 
20.07.2020-28.07.2020, până la ora 12:00. 

cumparari diverse

Anticariat. Cumpărăm cărți vechi/ noi, plata pe loc, 
deplasarea gratuită. 021.308.17.99

diverse

ADMINISTRATORUL judiciar CII CONSTANTIN 
CORNELIU TIBERIUS in temeiul art42 si 47 din 
L85/2014 notifica toti creditorii cunoscuti ca 
prin Hotararea din 07.07.2020 pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti Sectia aVIIa Civila in dosarul 
2019/3/2019 s-a dispus deschiderea procedurii 
insolventei impotriva debitorului HOLDING INVEST 
COLECT SRL cu sediul in Bucuresti str.Secuilor nr10 
bloc34 scara1 ap18, sector4 ORCJ40/7515/2010 
CodFiscal 26359572 fiind stabilite urmatoarele 
termene:termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra averii debitorului-
24.07.2020;termenul de verificare a creanţelor,de 
întocmire,afişareşicomunicare a tabelului preliminar 
de creanţe-13.08.2020;termenul de definitivare a 
tabelului creanţelor-07.09.2020;data primei şedinţe 
a adunării generale a creditorilor-18.08.2020 ora14 la 
sediul ales al administratorului judiciar din Bucuresti 
bdCorneliu Coposu nr5 bl103 sc2 ap46 sector3 si 
convoaca AGEA la sediul ales al administratorului 
judiciar in data de 23.07.2020 ora 13 avand ca ordine 
de zi desemnarea administratorului special conform 
art52 si art56 din Legea 85/2014.In cazul in care la 
prima AGEA nu se intruneste cvorumul necesar a doua 
sedinta va avea loc in data de 24.07.2020 in acelasi 
loc si la aceeasi ora.0727.947.941. 

ANEXA Nr.5.G la Legea nr.292/2019. Anunț public 
privind depunerea solicitării de emitere a acordului 
de mediu (BASTURESCU GEORGETA și BASTURESCU 
STELICA). BASTURESCU GEORGETA și BASTURESCU 
STELICA anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul:CONSTRUIRE IMOBIL PARTER cu 
FUNCTIUNEA COMERCIALA de DEPOZIT PIESE AUTO, 
STATIE I.T.P, BRANSAMENTE UTILITATI, propus a fi 
amplasat în:COMUNA DOMNESTI, SAT DOMNESTI, 
JUDETUL ILFOV, T66, P2647,2653/1, NR.CAD.114161, 
STR.CRIZANTEMELOR, NR.8A. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului-Ilfov din Bucuresti, str.Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6 și la sediul BASTURESCU 
STELICA-Mun.Bucuresti, Sect.6, Str.Valea Lunga, nr.3, 
bl.142, sc.D, et.5, ap.154, în zilele de luni pana vineri, 
între orele 9 si 13. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului-Ilfov.

ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere 
a autorizației integrate de mediu revizuite. SC. 
ELECTROMONTAJ SA -sucursală Fabrica de Stâlpi 
Metalici, situată în București, sector 3, Str. Ilioara 
nr. 160, în scopul desfășurării activității "Fabricarea 
de constructii metalice și părți componente ale 
structurilor metalice", cod CAEN 2511, prevăzută 
în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 în categoria 2.6. 
Tratarea de suprafață a metalelor sau a materialelor 
plastice prin procese electrolitice sau chimice în 
care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 
30 mc, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de revizuire a autorizației integrate 
de mediu nr. 7/16.12.2010, revizuită la data de 
15.08.2015. Informații privind impactul potențial 
asupra mediului al activității pentru care se solicită 
emiterea autorizației integrate de mediu revizuite pot 
fi consultate în timpul programului de lucru, la sediul 
APM din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6. Observațiile, 
sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris, 
la sediul APM din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 sau 
electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmbuc.
anpm.ro până la data de 20.07.2020.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare. 
SC OMV PETROM SA Bucureşti, titular al 
proiectului:,,LUCRĂRI DE ABANDONARE AFERENTE 
SONDEI 273 CIUREŞTI SUD,, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM.Olt în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul:LUCRĂRI 
DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 273 CIUREŞTI 
SUD propus a fi amplasat în com.Tufeni, jud.Olt. 
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Olt 
din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, jud.Olt în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14, precum si la următoarea 
adresa de internet http://apmot.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. 
SC Depurtat SRL, cod fiscal RO30640605, 
J4010323/2012, cu sediul în București, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 6A, prin Slav Nicolae, în calitate de 
Administrator, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare: Nu se supune evaluării de 
impact asupra mediului/ evaluării adecvate/ evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul Hala Depozitare Încălțăminte și Birouri P+1e 
Împrejmuire Utilități și organizare Șantier, propus a 
fi amplasat în loc. Brănești, com. Brănești, jud. Ilfov, 
str. Malaxa, nr. 3. Proiectul acordului de mediu și 
informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în 
zilele de Luni-Joi, între orele 9.00-13.00 și Vineri, între 

6.648,056 lei reprezentand 20% din pretul total de 
evaluare. Activele supuse vânzării se valorifică liber 
de sarcini. Prima licitatie se va organiza in data de 
15.07.2020 orele 14 la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Ing. Scarlat Varnav nr. 38, ap. 2, secor 
6, iar in cazul in care bunul nu va fi valorificat, sedinta 
de licitatie se va relua saptamanal in urmatoarele 
date calendaristice: 22.07.2020 orele 14, 29.07.2020 
orele 14, 05.08.2020 orele 14, 12.08.2020 orele 
14 si 19.08.2020 orele 14. Conditiile de participare 
si datele de desfasurare a procedurii sunt cuprinse 
in caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la 
sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea caietului 
de sarcini fiind de 300 lei plus TVA. Pot participa la 
licitatie persoanele fizice si juridice care fac dovada ca 
au depus cerere de inscriere, au achizitionat caietul de 
sarcini si au consemnat garantia de 10% din valoarea 
de pornire a licitatiei. Garantia se poate achita prin 
ordin bancar in contul unic de lichidare al societatii 
NEO STAR-IMPEX SRL, deschis la FIST BANK-Sucursala 
Unirii Bratianu: RO86 PIRB 4202 7788 5500 1000. 
Dosarele ofertantilor vor fi inregistrate la sediul 
lichidatorului judiciar, cu cel putin 48 ore anterior 
datei licitatiei. Relatii suplimentare se pot obtine de 
la lichidatorul judiciar la tel: 0724.934.904, email: 
topazinsolv@gmail.com. 

Tribunalul Timiş - Secţia a II a Civilă 
Nr.535/09.07.2020 Dosar nr. 4236/30/2010 Debitor 
SC Alchool Banat Industry SRL Termen 24.09.2020 
ANUNŢ DE LICITAŢIE SCP CENTRUM LEX SPRL în 
calitate de lichidator judiciar al SC Alchool Banat 
Industry SRL, societate comercială aflată în faliment, 
vinde prin licitaţie publică, Propritate imobiliara P + 1 
partial birouri, depozit si teren intravilan in localitatea 
Timisoara str Vasile Carlova nr. 14/a, la preţul de 
pornire 100% fata de raportul de evaluare ,respectiv 
90.069 eur, conform proces verbal al adunarii 
creditorilor nr. 23.06.2020. Licitaţia va avea loc în 
data de 15.07.2020, ora 10:00, la sediul lichidatorului 
judiciar, iar în caz de neadjudecare, licitaţia se va 
repeta în 22.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020 , 
respectiv data de 12.08.2020 la aceleaşi preţuri 
de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră. Informaţii 
suplimentare cu privire la bunurile sus amintite şi 
derularea procedurilor de valorificare pot fi obţinute la 
sediul lichidatorului judiciar, la tel. 0725569788 sau 
e-mail centrumlexsprl@yahoo.ro. S.C.P. CENTRUM LEX 
S.P.R.L. Practician în insolvenţă.

Tribunalul Timiş Secţia a II-a Civilă Nr. 540/ 
09.07.2020 Judecător sindic : Dosar : 1838/30/2012 
Termen: ANUNŢ DE LICITAŢIE Subscrisa SCP Centrum 
Lex SPRL, cu sediul în Timişoara, str. Crisan, nr. 5, 
jud. Timiş, în calitate de lichidator judiciar al SC 
M.N.P. Internaţional SRL - în faliment, cu sediul în 
Timişoara, str. Diaconu Coressi, nr. 16, jud. Timiş, 
CUI 15180066, J35/267/2003, vinde prin licitaţie 
publică, următoarele: 1. Bunuri mobile - utilaje pentru 
fabricarea tamplariei termopan (masina de sudat PVC 
- Clonix - 1 bucata la pretul de 3210 lei , masina de 
frezat montanti - Phobos - 1 bucata la pretul de 1144 
lei ,pantograf - Berma - 1 bucata, la pretul de 2090 lei 
, debavurator Siboux - 1 Bucata la pretul de 6846 lei, 
debavuraor complementar - Compass - 1 bucata la 
pretul de 423 lei, masina debitat - Wegoma - 1 bucata 
la pretul de 2172 lei , conform Procesului verbal nr. 
315/30.03.2020 2. Materii prime - 55 kg aluminiu 
la pretul de 1 leu/kg. Licitaţia va avea loc în data de 
15.07.2020, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru bunurile neadjudecate licitaţia se va repeta în 
data de 22.07.2020, respectiv data de 29.07.2020 
la aceleaşi preţuri de pornire, la aceeaşi locaţie şi 
oră. Informaţii suplimentare cu privire la bunurile 
susamintite şi derularea procedurilor de valorificare 
pot fi obţinute la sediul lichidatorului judiciar, prin 
e-mail la adresa: centrumlexsprl@yahoo.ro, sau la tel. 
0725569788. S.C.P. CENTRUM LEX S.P.R.L. Practician 
in Insolventa.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA 
POARTA ALBĂ, cu sediul în Calea Bucureşti nr. 
25, judeţul Constanţa, C.F. 4515239, tel/fax: 
0241/853228, organizează licitaţie publică în vederea 
vânzării unor terenuri intravilane în localitatea Poarta 
Albă dupa cum urmeaza: 1. str. Lucian Blaga nr. 18, lot 
55, in suprafata de 655 mp; 2. str. Lucian Blaga nr. 20, 
lot 56, in suprafata de 519 mp; 3. str. Liviu Rebreanu 
nr. 33, lot 124, in suprafata de 500 mp; 4. str. Marin 
Preda nr. 20, lot 268, in suprafata de 500 mp; 5. str. 
George Cosbuc nr. 5, lot 204, in suprafata de 540 
mp; 6. str. Mihai Eminescu nr. 2, lot 351, in suprafata 
de 550 mp; 7. str. Mihail Sadoveanu nr. 8, lot 415, in 
suprafata de 500 mp; 8. str. Tudor Musatescu nr. 1, lot 
477, in suprafata de 500 mp. La licitaţie pot participa 
persoane fizice şi juridice autorizate care doresc 
achiziţionarea de terenuri în zonă. Preţul de pornire 
pentru vânzare este de 4,35 euro/mp (echivalent 
în lei), pasul de strigare 0,435 euro/mp. Caietul 
de sarcini se poate obţine de la sediul autorităţii 
contractante Comuna Poarta Albă, Calea Bucureşti, 
nr. 25, judeţul Constanţa. Ofertele se depun până la 
data de 03.08.2020, ora 12,00, la sediul autorităţii 
contractante, iar deschiderea va avea loc în data de 
04.08.2020, incepand cu ora 10:00. 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA 
POARTA ALBĂ, cu sediul în Calea Bucureşti nr. 
25, judeţul Constanţa, C.F. 4515239, tel/fax: 
0241/853228, organizează licitaţie publică în 
vederea vânzării unor terenuri intravilane în 
localitatea Poarta Albă dupa cum urmeaza: 1. str. 
Lucian Blaga nr. 27, lot 32, in suprafata de 500 mp; 2. 
Str. Liviu Rebreanu nr. 34, lot 123, in suprafata de 500 
mp; 3. str. Mihai Eminescu nr. 22, lot 361, in suprafata 
de 550 mp; 4. str. Ionel Teodoreanu nr. 12, lot 376, in 
suprafata de 500 mp; 5. str. Liviu Rebreanu nr. 3, lot 
431, in suprafata de 500 mp; 6. str. Tudor Musatescu 
nr. 5, lot 456, in suprafata de 500 mp; 7. str. Ionel 
Teodoreanu nr. 8, lot 407, in suprafata de 500 mp; 
8. str. Ionel Teodoreanu nr. 6, lot 430, in suprafata 
de 500 mp. La licitaţie pot participa persoane fizice 
şi juridice autorizate care doresc achiziţionarea de 
terenuri în zonă. Preţul de pornire pentru vânzare este 
de 4,35 euro/mp (echivalent în lei), pasul de strigare 
0,435 euro/mp. Caietul de sarcini se poate obţine de 
la sediul autorităţii contractante Comuna Poarta Albă, 
Calea Bucureşti, nr. 25, judeţul Constanţa. Ofertele 
se depun până la data de 31.07.2020, ora 12,00, la 

data de 17.07.2020 ora 10,00 la sediul lichidatorului 
din Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. 
In caz de neadjudecare licitatia se repeta la datele 
de 24.07.2020 si respectiv 31.07.2020 in aceleasi 
conditii, locatie si ora. Documentaţia de înscriere la 
licitaţie (oferta de cumparare, copie CUI respectiv 
CI si dovada depunerii garantiei de participare la 
licitatie de 10% din pretul de pornire) trebuie trimisa 
cu cel puţin o zi calendaristica înaintea desfăsurării 
licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@gmail.com). 
Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 
0256/272968, 0722655421. 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al societatii 
WONDERFULL LIVE SRL - in faliment, anunta 
scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare, 
conform Legii 85/2014, a urmatoarelor bunuri: - 
vitrina frigorifica 8 buc., cuptor patiserie, masina de 
cernut, instalatie microclimat dospit, masina feliat 
paine, carucior paine 2 buc., mixer planetar, centrala 
termica Viadrus, cuptor paine - la pretul total de 
8.886 lei + TVA; - autoturism Mercedes-Benz Vito 111 
C, an fabricatie 2006 - la pretul de 3.606 lei + TVA; 
- mobilier, reclama luminoasa, sistem supraveghere, 
rafturi, canapea, la pretul total de 6.601 lei + TVA. 
Licitatia are loc la data de 17.07.2020 ora 09,00 la 
sediul lichidatorului din Timisoara, B-dul Revolutiei, 
nr. 13, ap. 2 demisol. In caz de neadjudecare licitatia 
se repeta la datele de 24.07.2020 si respectiv 
31.07.2020 in aceleasi conditii, locatie si ora. 
Documentaţia de înscriere la licitaţie (oferta de 
cumparare, copie CUI respectiv CI si dovada depunerii 
garantiei de participare la licitatie de 10% din pretul de 
pornire) trebuie trimisa cu cel puţin o zi calendaristica 
înaintea desfăsurării licitaţiei (e-mail lichidari.
consultim@gmail.com). Informatii suplimentare se pot 
obtine la telefoanele: 0256/272968, 0722655421 

Subscrisa, TOPAZ INSOLV SPRL, prin Florea Ana, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei MEDIAX 
ADVERTISING SRL, cu sediul social in Municipiul 
Galaţi, B-dul SIDERURGIŞTILOR, Nr. 24, Bloc SD6C, 
Ap. 46, Judet Galaţi, J17/1319/2008; CUI: 241384863 
desemnat prin Hotararea intermediara nr. 63 din data 
de 26.05.2020 , pronunţată de Tribunalul Galati, 
Sectia a II-a Civila in dosarul nr. 229/121/2018, face 
public următorul anunţ - vanzarea in bloc sau individual 
prin licitatie publica cu strigare sau negociere directa 
a bunurilor imobile constand in spatii comerciale in nr. 
de 8, respectiv, numerele 85 , 86, 87, 88, 126, 127, 
249, 250 situate in Hala B precum si, terenul aferent 
acestora din comuna Afumati, str. Linia de Centura 
nr. 17, judetul Ilfov, complexul China Town in valoare 
totala 33.280 euro+tva, valoare nominala 4.160 euro 
+tva/stand, reprezentand 100% din pretul total de 
evaluare. Bunurile imobile se pot achizitiona in bloc 
sau individual. Activele supuse vânzării se valorifică 
libere de sarcini. Prima licitatie se va organiza in data 
de 15.07.2020 orele 12 la sediul administratorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Inginer Scarlat Varnav nr. 
38, ap.2, sector 6, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, sedinta de licitatie se va relua saptamanal 
in urmatoarele date calendaristice: 22.07.2020 
orele 12, 29.07.2020 orele 12, 05.08.2020 orele 
12, 12.08.2020 orele 12, 19.08.2020 orele 12, 
26.08.2020 orele 12, 02.09.2020 orele 12, 
09.09.2020 orele 12, 16.09.2020 orele 12. Conditiile 
de participare si datele de desfasurare a procedurii 
sunt cuprinse in caietul de sarcini care poate fi 
achizitionat de la sediul administratorului judiciar, 
contravaloarea caietului de sarcini fiind de 500 lei 
plus TVA. Pot participa la licitatie persoanele fizice 
si juridice care fac dovada ca au depus cerere de 
inscriere, au achizitionat caietul de sarcini si au 
consemnat garantia de 10% din valoarea de pornire 
a licitatiei. Garantia se poate achita prin ordin bancar 
in contul unic de lichidare al societatii MEDIAX 
ADVERTISING SRL, deschis la First Bank-Sucursala 
Unirii Bratianu: RO24 PIRB 4202 7804 1600 1000 
Dosarele ofertantilor vor fi inregistrate la sediul 
administratorului judiciar, cu cel putin 48 ore anterior 
datei licitatiei. Relatii suplimentare se pot obtine de 
la lichidatorul judiciar la tel: 0724.934.904, email: 
topazinsolv@gmail.com. 

Subscrisa, TOPAZ INSOLV SPRL, prin Florea Ana, în 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei NEO STAR-
IMPEX SRL, cu sediul social Bucureşti, Str. Frigului, Nr. 
29, Etj. 1, apt. 2, sector 4, avand J40/17822/2004 
si CUI: 14772205, conform sentintei civile din data 
de 15.12.2016, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 41628/3/2016, face 
public următorul anunţ - vanzarea in bloc prin licitatie 
publica cu strigare a bunurilor mobile constand in 
piese pentru utilaje industriale la pretul total de 

Subscrisa FORINSOLV SPRL , lichidator judiciar al 
debitoarei SC PRELCON SRL, organizează în data de 
22.07.2020 orele 12.00 la sediul sau din Craiova, 
str A. I Cuza nr. 46, bl. 10 A, parter, Jud Dolj, conform 
Hotararii Adunarii Creditorilor din data de 25.06.2020 
, licitaţie publică pentru vânzarea IN BLOC a bunurilor 
imobile si mobile aparţinând debitoarei , respectiv 
teren intravilan în suprafaţă de 5.299 mp situat la 
adresa Horezu , pct. "Dealul Ulmului", jud. Vâlcea 
si echipamente de prelucrare lemn si PVC, cu pretul 
de pornire al licitatiei de 105.000 lei exclusiv TVA 
(pret minim de adjudecare) . Taxa de participare 
la licitaţie de 2000 lei fara TVA include si costul 
Caietului de sarcini si poate fi achitata în contul 
lichidatorului judiciar, nr. RO59 BTRL RONC RT03 
0609 1601 deschis la Banca Transilvania Craiova, sau 
in numerar la casieria lichidatorului judiciar. Ofertanţii 
trebuie să depună până la termenul de vânzare o 
cauţiune de 10% din preţul de pornire (10.500 lei) în 
contul de lichidare nr.RO23 CECE VL01 01RO N008 
8413 deschis pe numele S.C. PRELCON SRL la CEC 
Bank SA anterior licitatiei, adjudecatarul achitand 
integral pretul de adjudecare in 30 de zile de la data 
adjudecarii. Cei interesati de achizitionarea bunurilor 
sunt invitati ca pana la termenul de vanzare sa 
depuna oferte de cumparare. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va relua ulterior. Relaţii suplimentare la tel. 
0761606468; 0351 417 063.

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în 
calitate de lichidator judiciar al societatii ANTREPRIZA 
DEZVOLTARE CDA SRL - in faliment, anunta scoaterea 
la vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform 
Legii 85/2014, a urmatoarelor bunuri: - Teren 
extravilan, categoria arabil, in suprafata S = 34.500 
mp., inscris in Cartea Funciara nr. 402360, numar 
cadastral 402360 cu amplasare in comuna Sacalaz, 
sat Beregsau Mare, jud. Timis - la pretul de 21.114 
euro + TVA; - Teren extravilan, categoria padure, in 
suprafata S = 3.500 mp., inscris in Cartea Funciara 
nr. 62889, numar cadastral 740, nr. Top 39/31, cu 
amplasare in comuna Soimus, sat Fornadia, jud. 
Hunedoara - la pretul de 658 euro + TVA; - Teren 
extravilan, categoria padure, in suprafata S = 4.300 
mp., inscris in Cartea Funciara nr. 62890, numar 
cadastral 741, nr. Top 25/23/1, cu amplasare in 
comuna Soimus, sat Fornadia, jud. Hunedoara - la 
pretul de 771 euro + TVA; Licitatia are loc la data de 
17.07.2020 ora 13,00 la sediul lichidatorului din 
Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. 
In caz de neadjudecare licitatia se repeta la datele 
de 24.07.2020 si respectiv 31.07.2020 in aceleasi 
conditii, locatie si ora. Documentaţia de înscriere la 
licitaţie (oferta de cumparare, copie CUI respectiv 
CI, dovada depunerii garantiei de participare la 
licitatie de 10% din pretul de pornire si dovada 
platii regulamentului de vanzare) trebuie trimisa cu 
cel puţin o zi calendaristica înaintea desfăsurării 
licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@gmail.com). 
Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 
0256/272968, 0722655421. 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., 
în calitate de lichidator judiciar al societatii KUBO 
TRACPARTS SRL - in faliment, anunta scoaterea la 
vanzare prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 
85/2014, a urmatoarelor bunuri: -container depozitare 
40FT la 870 euro; desktop HP Compaq Elite 8100 CMT 
la 45 euro; Iphone 6S, 64 GB, la 45 euro; Ipad 5th 
Generation, 9,7 inch, 128GB, la 110 euro; Ipad Air2, 
9,7 inch, 16GB, la 36 euro; monitor la 15 euro; laptop 
ASUS la 92 euro; mobila la 175 euro si stocuri la 137 
euro. Preturile nu contin TVA. Licitatia are loc la data 
de 17.07.2020 ora 12,00 la sediul lichidatorului din 
Timisoara, B-dul Revolutiei, nr. 13, ap. 2 demisol. 
In caz de neadjudecare licitatia se repeta la datele 
de 24.07.2020 si respectiv 31.07.2020 in aceleasi 
conditii, locatie si ora. Documentaţia de înscriere la 
licitaţie (oferta de cumparare, copie CUI respectiv 
CI si dovada depunerii garantiei de participare la 
licitatie de 10% din pretul de pornire) trebuie trimisa 
cu cel puţin o zi calendaristica înaintea desfăsurării 
licitaţiei (e-mail lichidari.consultim@gmail.com). 
Informatii suplimentare se pot obtine la telefoanele: 
0256/272968, 0722655421. 

Subscrisa S.C.P. CONSULTIM LICHIDARI S.P.R.L., în 
calitate de lichidator judiciar al societatii LEOVIT 
SHOES SRL - in faliment, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica cu strigare, conform Legii 
85/2014, a urmatoarelor bunuri: - masina de cusut 
tip Strober; masina de cusut piese Ariana; masina de 
stantat Atom - 3 bucati, masina de stantat Atom 999, 
generator aer cald - 4 bucati si instalatie termica - la 
pretul total de 3.837 euro + TVA. Licitatia are loc la 


