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VÂNZĂRI AUTO
RENAULT Clio Symbol 1,5 DCI, 2004, 
82.000 km, stare bună. Tel. 0723-627331.

ADUC rulote şi accesorii la comandă. 
0722-605. 431; 0723-863.308.

RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior, 
colţar, ara gaz, fri gider, instalaţie cli    mati-
zare, baie, cort, mo  del nou, impe cabilă. 
0722-605.431; 0723-863.308.

RULOTĂ Beyerland Vite sse, 1987, 4 M 
interior, colţar, ara gaz, frigider, in stalaţie 
clima tizare, cort, în perfectă stare. 0722-
605.431; 0723-863.308.

PASSAT 2002, berlină, argin tiu metalizat 
1,9 TDI, 130 CP, 6 viteze, cli ma tronic, 
scaune sport, în chi dere, 4 gea muri elec-
trice, jenţi alu miniu. 0722 605431; 0723-
863308.

OPEL Vectra berlină, 2001, albastru 
metalic, 1800 CMC, 125 CP, ben zină fără 
plumb + GPL original, cli matronic, piele, 
bord com puter, tem po mat, jenţi alu miniu, 
118.000 km cu carte ser vice. 0722-
605431; 0723-863308.

VÂND Golf 4, 1,9 diesel, 2002, înmatriculată, 
sta re bună, 131.000 km. Preţ 7.700 Euro 
nego ciabil. Tel: 0724-222598.

Vindem maşini noi şi se cond-hand, 
asigurăm şi fi nanţare în condiţii avan    -
tajoase. Tel: 0758-921060. 

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/
incendiate/neîn ma tri cu late, indiferent de 
stare. Plata şi actele pe loc. Asigur 
transport. Tel. 0784404040.

OFERTE SERVICIU
ANGAJĂM vânzător chioşc presă cu expe-
rienţă în domeniu. Condiţii avantajoase. 
Telefon: 0213180797.

Ai experienţă în network marketing? Atunci 
ai o şansă uriaşă! Firma abia intrată oficial 
pe piaţa din România în octombrie 2013 
caută distribuitori pentru un produs unic, 
revoluţionar, care se adresează tuturor. 
Relaţii la tel: 0736338757.

PRIMĂRIA comunei Puieşti, județul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a următoarelor 
funcțiilor publice de execuție vacante: 
1.Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant- Compartiment Cadastru, 2.
Consilier, clasa I, grad profesional asistent- 
Compartiment Achiziții publice şi investiții. 
A.Condiții generale necesare în vederea 
participării la concurs şi a ocupării funcției 
publice sunt cele cuprinse în art.54 din 
Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 
(**republicată**). B.Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs 
şi a ocupării funcției publice sunt: 1.
Consilier, clasa I, gradul profesional 
debutant: studii universitare cu licență sau 
absolvite cu diplomă-specializarea 
cadastru, geodezie, topografie, măsurători 
terestre şi cadastru; cunoştinţe de operare 
pe calculator, nivel avansat–dovedite cu 
certificat; 2.Consilier, clasa I, grad 
profesional asistent: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; 
cunoştinţe de operare pe calculator- 
dovedite cu certificat; vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 1 an. Data organizare 
concurs: 31.10. 2018, ora 10.00, data 
limită depunere dosare: 17.10.2018, ora 
14.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Primăriei comunei Puieşti. Persoana 
contact- Ștefan I. Telefon 0238.730.903/ 
0766.253.103. E-mail: hr@primariapuiesti-
bz.ro

MEDITAŢII
OFER meditaţii matema tică clasele V-VIII. 
Tele fon: 0726/529160.

Dau meditaţii limba engleză începători şi 
avansaţi. Bucureşti. Telefon 0721518795.

DIVERSE
ANUNT DE INTENTIE. Sectorul 1 al 
Municipiului Bucuresti, cu sediul in 
Bucuresti, Sector 1, Bd.Banu Manta nr.9, 
anunta publicul interesat asupra intentiei 
de elaborare a documentatiei „Plan 
Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 
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BerBeC
Aveți posibilitatea să luați o decizie importantă cu 
efecte benefice pe termen lung în ceea ce privește 
armonia din relația cu partenerul de viață. O 
persoană apropiată v-ar putea face o surpriză sau 
un cadou. Petreceți seara în compania celor dragi. 

Este o zi bună pentru a studia sau pentru a vă 
documenta în domeniul dvs. de activitate. O rudă 
mai în vârstă ar putea încerca să vă tempereze 
dorința de a obține venituri prin metode care 
implică riscuri mari. 

raC
În viața socială și pe plan sentimental s-ar 
putea să simțiți o schimbare în bine a 
atmosferei și a perspectivelor. Sunt favorizate 
întâlnirile cu persoane mai tinere, comunicarea 
cu persoana iubită și călătoriile.

Leu

FECIOARĂ

Se pare că parcurgeți o perioadă favorabilă 
interacțiunilor sociale și relațiilor de colaborare 
sau de parteneriat, de la cele profesionale 
sau de afaceri, până la cele sentimentale. O 
întrunire neașteptată vă schimbă programul.

BALANŢĂ
Se pare că în prima parte a zilei v-ați propus 
să rezolvați o problemă de familie care vă 
preocupă de mai mult timp. S-ar putea să fiți 
nevoit să faceți câteva drumuri și cheltuieli 
neprevăzute. 

SCOrPiOn
Se pare că sunteți hotărât să începeti ceva nou. Este 
o zi favorabilă activităților intelectuale și aveți ocazia 
să vă afirmați în societate. Petreceți seara împreună 
cu persoana iubită. Un spectacol artistic urmat de o 
cină romantică nu ar fi o idee rea. 

SĂGETĂTOR
Au loc schimbări benefice în viața dvs. senti-
mentala. Aveți tendința să fiți foarte activ în plan 
social și s-ar putea ivi ocazia să legați o nouă 
relație de prietenie. Nu este exclus ca această 
relație să se dovedească foarte durabilă.

CaPriCOrn
Este posibil să vă simțiți obosit și fără chef de 
muncă. Amânați deciziile importante și activitățile 
care necesită un efort deosebit. Limitați-vă la 
activități de rutină! Vă întâlniți cu un prieten vechi, în 
compania căruia vă recăpătați buna dispoziție.

VĂRSĂTOR
Încasați o sumă importantă care vi se cuvine pentru 
o activitate prestată mai demult. Puteți să vă faceți 
planuri pentru o investiție, dar nu vă grăbiți să luați 
o decizie. Ar fi bine să vă petreceți timpul liber 
împreună cu persoana iubită. 

PEŞTI
Deși aveți un program destul de încărcat, aveți 
suficientă energie pentru a face față problemelor. 
Perseverați până depășiți toate obstacolele. Situația 
financiară ar putea să nu fie foarte bună, dar nici nu 
reprezintă o problemă gravă.

Se pare că vă doriți de ceva timp să faceți o 
schimbare sau să începeți ceva nou într-un 
domeniu creativ. Astăzi ați putea avea ocazia să 
vă puneți în aplicare planurile. Se întrevede o zi 
încărcată, cu multe probleme de rezolvat. 

Nu este o zi bună pentru a cumpăra obiecte 
de valoare sau pentru a lua decizii în privința 
investițiilor.  Nu încercați să obțineți beneficii necu-
venite, pentru că riscați să aveți necazuri. Relația cu 
persoana iubită vă poate oferi mari satisfacții.

Hor scop
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1, Municipiul Bucuresti“. Observatiile si 
propunerile pot fi transmise in termen de 15 
zile prin posta la Primaria Municipiului 
Bucuresti pe adresa Bd.Regina Elisabeta 
nr.47, Sector 5, Bucuresti sau postand un 
comentariu pe pagina web a PMB-www.pmb.
ro, la sectiunea Servicii-Urbanism-Consultarea 
publicului- Anunt de intentie -“Plan Urbanistic 
Zonal Coordonator al Sectorului 1, Municipiul 
Bucuresti“.

ViitorPlus -asociatia pentru dezvoltare dura-
bila cu sediul social in Str. Ronda, nr.24, 
mansarda, cam.2, mun. Bucuresti, sector 2 
Bucuresti, Inregistrata sub nr. 10134/14. 

10.2016 la Judecatoria sector 2,CIF: 
18654032, informeaza pe cei interesati ca s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatea colectarea 
deseurilor nepericuloase, desfasurata in str. 
Vulturilor nr.92 sector 3, Bucuresti. Informatii 
se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU 
PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul 
Lacul Morii -in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului anunt.

LICITAŢII
ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 04.10.2018 ora 15:00, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vanzarea 
bunurilor mobile proprietatea SC CAMARG 
DECO SRL, respectiv stoc marfa decoratiuni 
interioare si exterioare, la pretul de pornire 
de 46.013,00 RON exclusiv TVA.
Prezentarea bunurilor si descrierea acestora 
sunt continute in caietul de sarcini. Acesta 
poate fi achizitionat de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar, contravaloarea sa fiind 
de 500 ron +TVA. 
Garantia de participare este de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei si va fi achitata in contul 
RO48BREL0002001585340100, deschis pe 
numele debitorului la Libra Internet Bank SA. 
Alte relatii la telefon 0723.168.567.

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 04.10.2018, ora 16:00, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vanzare 
bunuri mobile proprietatea SC CHARISMA 
SPEDITION SRL, respectiv Autotractor MAN 
TGA 18.440, B-888-LKW, an fabricatie 2005, 
motorina –la pretul de 8.340,00 EURO 
inclusiv TVA si Autotractor DAF XF 105, 
B-808-LKW, an fabricatie 2008, motorina –la 
pretul de  8.520,00 EURO inclusiv TVA. 
Prezentarea bunurilor si descrierea acestora 
sunt continute in caietul de sarcini. Acesta 
poate fi achizitionat de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar, contrava loarea acestuia 
fiind de 600 ron +TVA. Garantia de participare 
este de 10% din valoarea bunurilor si va fi 
virata in contul RO67BREL 0002001699420100 
deschis la LIBRA INTERNET BANK. 
Alte relatii la telefon 0723.168.567. 

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desem-
nată în calitate de lichidator judiciar al societății 
DIAMANT INTERNATIONAL PUBLISHING 
COMPANY SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea în bloc a stocului de carte 
din patrimoniul societății.
Licitația va avea loc în data de 31.08.2018 ora 
15:00, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven nr.29A, jud. Cluj. Documentația de 
înscriere va putea fi depusă până la ora 15:00, 
în ziua anterioară licitației. În caz de nead-
judecare licitația se va repeta în datele de 
07.09.2018, 14.09.2018, 21.09.2018, 28.09. 
2018, 05.10.2018, 12.10.2018, 19.10.2018, 
26.10.2018, 02.11.2018, în aceleaşi condiții de 
participare. 
Prețul de pornire în cadrul acestor licitații este 
1.888.664 lei +TVA aplicabil conform dispo-
zițiilor legale de la momentul vânzării, acesta 
fiind diminuat cu 95% față de valoarea de 
evaluare. 
Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603.

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 04.10.2018 ora 16:30, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vanzarea 
bunurilor mobile proprietatea SC EROSEF 
SRL, respectiv stoc marfa produse si 
accesorii sex shop, la pretul de pornire de 
80.820,00 RON inclusiv TVA.
Prezentarea bunurilor si descrierea acestora 
sunt continute in caietul de sarcini. Acesta 
poate fi achizitionat de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar, contravaloarea sa fiind 
de 500 ron +TVA. 
Garantia de participare este de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei si va fi achitata in contul 
RO57BREL0002001377580100, deschis pe 
numele debitorului la Libra Internet Bank SA. 
Alte relatii la telefon 0723.168.567.

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 04.10.2018 ora 13:00, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vanzarea 
bunurilor mobile proprietatea SC HYPER B&F 
SRL, respectiv autovehicul CITROEN Jum-
per, an fabricatie 2005, combustibil motorina, 
la pretul de pornire de 3.780,00 EUR inclusiv 
TVA 
Prezentarea bunurilor si descrierea acestora 
sunt continute in caietul de sarcini. Acesta 
poate fi achizitionat de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar, contravaloarea sa fiind 
de 500 ron +TVA. 
Garantia de participare este de 10% din pretul 
de pornire a licitatiei si va fi achitata in contul 
RO88BREL0002000949190100, deschis pe 
numele debitorului la Libra Internet Bank SA. 
Alte relatii la telefon 0723.665.645. 

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator 
judiciar al STONEKIT S.R.L. în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitație 
publică cu strigare pentru vanzare bunuri 
mobile în data de 01.10.2018, in Cluj Napoca, 
str. Ludwig van Beethoven, nr.29A. Docu-
mentația de înscriere va putea fi depusă până 
la ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz 
de neadjudecare, licitațile se vor repeta în 
datele de: 10.10.2018, 15.10.2018, 22.10.2018, 
29.10.2018, 05.11.2018, 12.11.2018, 19.11. 
2018 şi 26.11.2018  în aceleaşi condţii. Infor-
mații suplimentare se pot obține la tel: 
0264/432.603.

Dosar executional nr.210/2016 din: 12.09.2018 
PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ Noi 
Dinca Stelian Emil executor judecătoresc in 
cadru Birou Executor Judecatoresc Stelian Emil 
Dinca cu sediul in Brasov, B-dul 15 noiembrie 
nr.43, sc.A, ap.4, jud. Brasov, numit in functie 
prin ordinul 685/2001 al Ministrului Justitiei. In 
conformitate cu art.838 alin.1 Cod Procedura 
Civila aducem la cunostinta generala ca in data 
de 05.10.2018 ora 10:30 va avea loc la sediul 
Birou Executor Judecatoresc Stelian Emil Dinca 
cu sediul in Brasov, B-dul 15 noiembrie nr.43, 
sc.A, ap.4, jud. Brasov, vanzarea la licitatie 
publica a imoblilului situat in Brasov, Calea 
Bucuresti, Judetul Brasov, avand CF: 122259 
Brasov, nr. TOP: 7679/4/1/1/1/1/1/3, compus 
din teren arabil liber in suprafata de 6.600mp, 
situat intr-o zona comerciala in apropriere de 
Hipermarketul Carrefour, Canam Steel Romania 
si Brasov Business Park. Utilitatile sunt in 
apropriere. Preţul de pornire la licitaţie 
este de: 518.000,00 EUR. Prezenta publicatie 
de vanzare a for intocmita in conformitate cu 
dispozitiile art.838 Cod Procedura civila si 
afisata la data de 12.09.2018 la sediul Biroului 
executorului judecatoresc, al Primariei Brasov, 
la locul unde se afla imobilul si la Judecatoria 
Zarnesti. Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe 
executorul judecatoresc inaintea datei stabilite 
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care doresc 
sa cumpere imobilul urmarit sa se prezinte la 
data, locul si ora stabilita pentru vanzare, avand 
asupra lor cartea de identitate si pana la aceasta 
data sa prezinte oferte de cumparare. Aducem 
la cunostiinta publica prevederile art.246 Cod 
Penal „Fapta de a îndepărta, prin constrângere 
sau corupere, un participant de la o licitaţie 
publică ori înţelegerea între participanţi pentru a 
denatura preţul de adjudecare se pedepseşte 
cu închisoarea de la unu la 5 ani.” Potrivit 
dispozitiilor art.838 ali.1, lit.l) Cod Procedura 
civila ofertantii trebuie sa consemnezela 
dispozitia executorului judecatoresc, cel mai 
tarziu pana la termenul de vanzare, o garantie 
de participare de cel putin 10% din pretul de 
pornire a licitatiei in cuantum de 51.000 Euro.

S.C. GALB TRANS S.R.L. -În reorganizare 
judiciara, In judicial reorganisation, En redre-
sse ment, CUI: RO26111460; sediul social în P. 
Neamţ, str. Lămâiţei nr.3, bl.23, sc.C, apt.46, 
jud. Neamţ; J 27/739/2009, prin administrator 
judiciar TIMOFTE INSOLV SPRL, desemnată 
prin Încheierea de şedinţă din data de 
04.07.2012, pronunţată de Tribunalul  Neamţ 
–Secţia a–II–a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr.3122/103/2012, 
anunţă, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
85/2006, a Regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor în data de 20.12.2016 
şi a Hotărârilor Adunării creditorilor din data de 
25.04.2018 şi 06.06.2018,  vânzarea prin licitație 
publică, a următoarelor bunuri mobile, din 
patrimoniul debitoarei:
1. Autotractor N3 marca MAN, tip 18.413 FLS 
TG410A, număr de identificare WMAH 
05ZZZ3G164691, număr de omologare LBAN 
2J1114I34R3, an fabricaţie 2003, capacitate 
cilindrică 11967 cmc., 301 KW, 984.515 km., 
combustibil motorină, culoare alb, număr 
înmatriculare NT-34-RED, complet şi funcţional. 
Au fost constatate la inspecţie următoarele 
aspecte: mască zgâriată şi crăpată în partea 
dreaptă, far stânga spart, parbriz crăpat, puncte 
de coroziune şasiu, anvelope uzate în proporţie 
de 30%, uzură cabină aproximativ 30%. Starea 
de ansamblu este bună. 
Prețul de pornire al licitației publice este 
prețul de evaluare diminuat cu 50% exclusiv 
TVA, respectiv 4.500 euro, echivalent în lei la 
cursul BNR din ziua plății, exclusiv TVA.
2. Semiremorcă O4 marca SCHMITZ, tip S01, 
număr de identificare WSMS698000051 2941, 
număr de omologare D1SC130011J1600, an 
fabricaţie 2003, culoare galben, număr 
înmatriculare NT-11-TGA, complet şi funcţional. 

Au fost constatate la inspecţie următoarele 
aspecte: prelată tăiată şi cusută în partea 
dreaptă spate, puncte reduse de coroziune, 
anvelope uzate în proporţie de 50%. Starea de 
ansamblu este bună. 
Prețul de pornire al licitației publice este 
prețul de evaluare diminuat cu 50% exclusiv 
TVA, respectiv 1.650 euro, echivalent în lei la 
cursul BNR din ziua plății, exclusiv TVA.
3. Autotractor N3 marca MAN, tipul 
18.463FLS//TG460A, numărul de omologare 
BJMA1N1211JA7R3/2003, numărul de identi-
ficare WMAH05ZZZ3M35489, culoare alb, an 
fabricație 2003, capacitate cilindrică 12816 
cmc, motorină, număr înamtriculare NT-24-
RED, starea de ansamblu este bună. Au fost 
constatate la inspecţie următoarele aspecte: 
puncte de coroziune aripi şi portiere, caroserie 
cu zgârieturi, vopsea sărită grilă, parbriz crăpat 
şi cu ciupituri pietre, faruri mătuite, supapă 
presiune EKAM defectă, anvelope uzate în 
proporţie de 30%, interior şi tapiţerie uzate în 
proporţie de 40%. Autoutilitara este funcţio-
nală.
Prețul de pornire al licitației publice este 
prețul de evaluare diminuat cu 10%  exclusiv 
TVA, respectiv 25.830 lei, exclusiv TVA.
4. Semiremorcă O4 marca Kogel, tipul SN24//
MAXX PLUS, numărul de omologare 
D112161111J4600/2008, numărul de identifi-
care WKOS0002400060454, culoare gri, an 
fabricație 2008, număr de înmatriculare NT-35-
RED, starea de ansamblu este satisfăcătoare. 
Au fost constatate la inspecţie următoarele 
aspecte: puncte coroziune şasiu, tavan cu 
câteva spărturi, necesită înlocuire discuri frână 
axa 1 şi axa 2, butuc şi rulment axa 3, pernă aer 
axa liftantă, anvelope uzate în proporţie de 40%. 
Semiremorca este funcţională.
Prețul de pornire al licitației publice este 
prețul de evaluare diminuat cu 10% exclusiv 
TVA, respectiv 20.880 lei, exclusiv TVA.
Vânzarea se va efectua atât individual cât şi în 
bloc (în măsura în care se înregistrează o 
intenție de achiziționare a acestor bunuri în 
bloc), prin licitație publică cu strigare, pornind 
de la prețul de evaluare, exclusiv TVA, în 
condițiile precizate în regulamentul de vânzare 
şi ale dispozițiilor legii insolvenței. Vânzarea în 
bloc va avea prioritate în raport de vânzarea 
individuală.
Bunurile mobile nu sunt afectate de garanții.
Licitaţia va avea loc la sediul administratorului 
judiciar din P. Neamţ, str. Aleea Plaiului nr.10, 
bl.B1, sc.B, parter, apt.23, jud.Neamţ, la data 
de 08.10.2018, orele 14.00. 
În cazul în care bunurile mobile urmărite nu 
vor fi adjudecate la termenul de licitație 
publică pentru care se întocmeşte prezenta 
publicație, se va proceda la organizarea unor 
alte termene de licitație publică, în aceleaşi 
condiții, în următoarele zile: 15.10.2018, 
orele 14,00, 22.10.2018, orele 14,00, 
29.10.2018, orele 14,00 şi 05.11.2018, orele 
14,00. Preţul de pornire la aceste licitaţii va 
fi prețul de evaluare diminuat cu 50%, 
exclusiv TVA pentru bunurile descrise la 
punctele 1 şi 2 şi prețul de evaluare diminuat 
cu 10%, exclusiv TVA, pentru bunurile 
descrise la punctele 3 şi 4.
Persoanele care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile urmărite, sunt invitate să-l 
încunoştiințeze, în scris, pe administratorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru fiecare 
licitație, întrucât, după această dată, o ase-
menea situație juridică nu mai poate fi luată în 
considerare. 

Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar, 
în exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de pre-
zenta lege, sunt dobândite libere de orice 
sarcini.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor 
proceda la depunerea documentelor necesare 
aşa cum sunt prevăzute în caietul de sarcini ce 
va putea fi achizitionat de la sediul adminis-
tratorului judiciar, precum şi a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, în contul 
special al debitoarei, deschis la BRD  SA – 
Sucursala Piatra Neamţ.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
administratorul judiciar la telefoanele 0233272 
861; 0744995468 sau la sediul acestuia.

Cabinet Individual de Insolvenţă BORA 
ADRIAN-ILIE, in calitate de lichidator judiciar al 
debitoarei SC TEXT AGRO SRL, cod de 
identificare fiscală:  17881193, Sediul social: 
Bistrita, str. Drumul Cetatii nr.5, Jud. Bistriţa-
Năsăud, organizeaza:

LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE

Pentru vanzarea bunului:  -imobil constructie 
inscris in CF nr.12885/N Bistrita, cu nr.top.9121 
avand categoria de folosinta “pensiune” in 
regim de inaltime D+P+E cu urmatoarea 
componenta: 
- la demisol: spalatorie, CT, atelier intretinere, 
vestiare, beci, depozit bauturi, camera 
frigorifica, camara prelucrare zarzavat, 2 
bucatarii, spalator, garaj, 2 dormitoare, baie, 
wc, hol, camara, camera prelucrare carne;
- la parter: restaurant, oficiu, hol, wc barbati, wc 
femei, fast food, casa scarii;
- la etaj: 13 bai, 15 camere, hol, casa scarii;
- extinderi neinscrise in cartea funciara: locuinta 
la mansarda si extindere spatiu restaurant.
Imobilul este cunoscut sub denumirea 
„PENSIUNEA MIA” si este situat in Mun. 
Bistrita, Str. Drumul Cetatii nr.5. 
Pretul de pornire al licitatiei este 323.642,50 
EURO +TVA, reprezentand 50% din pretul de 
evaluare, stabilit in baza hotararii adunarii 
creditorilor din data de 10.07.2018. Licitatia va 
avea loc în data de 04.10.2018 ORA 15:30 LA 
SEDIUL SECUNDAR AL CII BORA ADRIAN ILIE 
din Bistrita, Str. Alexandru Odobescu nr.7, Jud. 
Bistrita-Nasasud. Persoanele care doresc sa se 
înscrie la licitatie au posibilitatea de a studia 
documentatia privind componenta si descrierea 
imobilului la sediul secundar al lichidatorului 
judiciar situat in Mun. Bistrita, str. Alexandru 
Odobescu nr.7, Jud. Bistrita-Nasaud. Ofertele 
de cumparare  vor fi depuse cu cel putin 24 de 
ore inainte de data stabilita pentru licitatie la 
sediul secundar al lichidatorului judiciar, inidcat 
mai sus. Accesul direct la bunurile oferite la 
vanzare se face cu programare. 
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitatie 
sunt obligate sa depuna la orice unitate bancara, 
la dispozitia lichidatorului, o garantie reprezentand 
10% din pretul de incepere a licitatiei, pana la 
termenul stabilit pentru vanzare.
Creditorii care dețin creanțe garantate asupra 
averii debitorului nu au obligația depunerii 
garanției. Persoanele care pretind vreun drept 
asupra activelor ce urmeaza a fi scoase la 
vanzare au obligatia sub sanctiunea decaderii, 
sa faca dovada acestui fapt ce cel tarziu 24 ore 
inainte de data stabilita pentru licitatie, la sediul 
lichidatorului judiciar.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa 
lichidatorului judiciar la nr. de telefon: 
0745518883.


