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

ANUNTURI DIVERSE

alcãtuit din teren imprejmuit partial cu
gard de plasa,in suprafaþa totala de
500mp, situat in Loc.Bãiºoara, jud.Cluj,
toate împreunã, pentru preþul minim de
655.000 EURO. Pentru aducerea la în-
deplinire a acestui mandat, mandatarul
va putea încheia antecontracte de
vânzare-cumpãrare, va depune docu-
mentaþia necesarã,va negocia clauzele
contractului de vânzare,va stabili
preþul, termenele ºi modalitãþile de
platã,va îndeplini orice alte operaþiuni
ar fi necesare pentru aducerea la
îndeplinire a mandatului încredinþat,va
semna contractul de vânzare si orice
alte documente necesare, putând
totodatã sã îº i subst i tu ie o al tã
persoanã pentru a executa în tot sau în
parte mandatul încredinþat. II.Man-
datarea dl.Baciu Augustin, cetãþean
român, nãscut in data de-27.07.1951 in
Mun.Cluj-Napoca, Jud.Cluj, domiciliat
în Romania , Mun.Clu j -Napoca,
Str .Tatra, nr .16, ap.3, Jud.Clu j ,
identificat cu CI seria KX, nr.482912,
eliberata de SPCLEP Cluj-Napoca,la
data de-10.05.2006, având C.N.P.
1510727120648, pentru semnarea
hotãrârii AGEA,si a oricãror alte acte
necesarepentru aducerea la îndeplinire
a prezentei hotãrâri, precum si pentru
îndeplinirea oricãror alte formalitãþi in
acest sens. I I I .Mandatarea SCA
„Lãpuºan & Partners, prin av .coor-
donator Lapusan Mihai- Razvan,cu
sediul in Cluj-Napoca, str.Acad.David
Prodan, jud.Cluj, având C.I.F.nr.
RO19042430, pentru îndeplinirea
tuturor formalitãþilor privind depunerea
hotãrârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului
Comerþului Cluj,pentru a fi menþionatã
în registru ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, partea a IV-a,ºi
pent ru semnarea or icãror acte
necesare în acest sens.La Adunarea
Generala Extraordinara au dreptul sa
participe si sa voteze numai acþionarii
societãþii înregistraþi la Registrul A-
cþionarilor la sfârºitul zilei de-22.08.
2022, stabilitã ca datã de referinþã.
Accesul acþionarilor îndreptãþiþi sa
participe la Adunarea Generala este
permis prin simpla proba a identitãþii
acestora, fãcutã in cazul acþionarilor
persoane fizice cu actul de identitate,iar
in cazul acþionarilor persoane juridice si
a acþ ionar i lo r persoane f iz ice
reprezentate,cu procura speciala sau
generala,data persoanei fizice care-i
reprezintã si actul de identitate al
reprezentantului. Formularele de
procuri speciale se pot obþine la sediul
societãþii, Compartiment Resurse-
Umane, începând cu data de-
01.08.2022. Procedura de vot prin
procurã va putea fi consultatã la sediul
societãþii începând cu data mai sus
ind icatã .Dupã comple tarea º i
semnarea lor,un exemplar în original al
procurii speciale se va depune/expedia
la Compartimentul Resurse-Umane
pânã cel târziu ladata de-29.08.2022,
ora 14:00.Documentele referitoare la
Ordinea de zi,se pot obþine în formã
scrisã de la sediul societãþii începând
cu data de-01.08.2022. Unul sau mai
mulþi acþionari reprezentând, individual
sau împreunã,cel puþin 5% din capitalul
social are/au dreptul: a)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunãrii
generale,cu condiþia ca fiecare punct sã
fie însoþit de o justificare sau de un
proiect de hotãrâre propus spre
adoptare de adunarea generalã; b)de a
prezenta proiecte de hotãrâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunãrii
generale. Drepturile mai sus prevãzute
pot f i exerc i ta te numai în scr is
(transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice),în termen de
cel mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii si vor fi depuse in plic
închis,la adresa: Municipiul Turda,
Drumul Ceanului, Nr.50,(în cadrul Hotel
Restaurant Bar Ariesul), Jud.Cluj, sau
transmise si prin e-mail,cu semnãtura
electronica incorporata conform Legii
n r .455/2001, pr iv ind semnãtura
electronica, in acelaºi termen la adresa
onix@hotelonix.ro, respectiv vor fi
însoþite de copiile actelor de identificare
ale iniþiatorului.În caz de neîndeplinire a
condiþiilor legale necesare desfãºurãrii
ºed in þe i în data de-05.09.2022,
Adunarea Generala Extraordinara a
Acþionarilor se convoacã,în a doua
ºedinþã, pentru data de-06.09.2022,
ora 14:00,în acelaºi loc anunþat pentru
prima ºedinþã ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Prezentul convocator se va completa cu
prevederile legale aplicabile. Informaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
societãþii din Municipiul Turda, Drumul
Ceanului, Nr.50,(în cadrul Hotel Res-
taurant Bar Ariesul), Jud.Cluj. Pre-
sedintele Consiliului de Administraþie
S.C. Tur ism Ar ieºu l S.A. Bac iu
Augustin. *

LICITATII BRM
“BURSA ROMANA DE MARFURI,
organizeaza procedura de licitaþie
deschisa cu calificare urmata de runda
finala de licitaþie electronicã/pachet prin
in termediu l p la t formei www.
disponibil.ro, prin care TERMOFICARE
ORADEA SA, în temeiul prevederilor
Legii nr.357/2005 privind bursele de
mãrfuri ºi a Regulamentului BRM,
doreºte sã valorifice prin atribuie
contractul de valorificare prin vanzare
de deseuri. Oferta ºi documentele care
însoþesc oferta se vor transmite
electronic pânã la data de 10.08.2022
ora 12.00, data sedintei electronice/lot
se va comunica ulterior castiga-
tor i lo r .Documentaþ ia aferentã
procedurii se poate obtine contra sumei
de 300 lei, plus TVA. Informaþii privind
desfãºurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45.” *

LICITATII
ANUNÞ DE ACHIZIÞIE Informaþi i
generale privind solicitantul: Societatea
Forum Development SRL, cu sediul în
România, Bucureºti, Calea Dudeºti, nr.
121, Parter, Corp B, sector 3, Cod

poºtal 031083, CUI: RO 16572955,
înscr isã în Registru l Comerþu lu i
Bucureºti la nr. J40/10890/05.07.2004,
te l . +40744337758, fax: +4021
3354063, e-mai l : fo rum.mhc@
gmail.com, paginã web: www.forum-
development-romania.com Denumirea
produselor/lucrarilor: Structura panouri
fotovoltaice, montat structura, montat
panouri, transport si manipulare pentru
proiectul „Construire Parc Fotovoltaic
2.1 MW, împrejmuire ºi racordare la
SEN”. Locul de livrare a produselor:
România, localitatea Copºa Micã,
Judeþul Sibiu Tipul contractulu i :
Contract de achiziþie produse si lucrari,
atribuit prin procedurã competitivã, cu
respectarea procedur i lo r lega le
aplicabile achiziþiilor de produse si
lucrari finanþate din fonduri europene
(conform cerinþelor Ordinului nr. 1284/
2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitanþilor/
beneficiarilor privaþi pentru atribuirea
contractelor de furnizare, servicii sau
lucrãri finanþate din fonduri europene,
precum ºi a l tor ac te normat ive
incidente). Durata contractului: 4 luni de
la semnare Valoarea est imatã a
contractului: 357711,24 Euro, la care se
adaugã TVA. Preþul ofertat rãmâne
ferm, fãrã a putea fi ajustat, pe toatã
perioada de derulare a contractului.
Termenul de valabilitate a ofertei:
minimum 30 de zile Data si ora limitã de
depunere a ofertelor este 05.08.2022,
ora 17:00 ora României. Locul depu-
nerii ofertelor: România, Bucureºti,
Calea Dudeºti, nr. 121 Parter, Corp B,
sector 3, Cod postal 031083 sau la
adresa de e-mai l fo rum.mhc@
gmail.com Mijloace de comunicare:
e-mail forum.mhc@gmail.com Persoa-
nã de contact : F lorov Tzvetan
Formalitãþi de procedurã: Împreunã cu
oferta va fi tr imisã ºi Declaraþ ia
ofertantului cã acesta nu se aflã în
conflict de interese conform art. 14 si 15
d in OUG nr. 66/2011. Modelu l
Declaraþiei de conflict de interese,
Specificaþiile tehnice ale achiziþiei,
p recum si or ice a l te in formaþ i i
suplimentare pot fi solicitate la adresa
societãþii din Bucureºti, Calea Dudeºti,
nr. 121, Parter, Corp B, sector 3, Cod
postal 031083 sau la adresa de e-mail
forum.mhc@gmail.com, persoanã de
contact F lorov Tzvetan, te le fon
+40744337758. *@BodyText = PRO
CAPITAL Restructuring IPURL, în
calitate de administrator judiciar al
societãþii O.M.A. OFFICINA METAL-
MECCANICA ANGELUCCI ROMANIA
SRL, cu sediul în Splaiul Unirii, nr.16,
etaj 9, Ansamblul nr.L7, camera 2,
sector 4, Bucureºti, înregistratã la
Oficiul Registrului Comerþului Bucureºti
sub nr .J40/13631/2012, CUI :
13980410, scoate la vânzare, prin
licitaþie publicã, urmãtoarele active:
1)Proprietate industrialã amplasatã în
Zona Liberã Giurgiu, Str.Portului Nr.1,
mun.Giurgiu, jud.Giurgiu, compusã din
(i)Hala principalã, formatã din mai multe
tronsoane, utilizatã pentru fabricarea ºi
depozitarea construcþiilor metalice;
(ii)Clãdire laboratoare (P+1) utilizatã cu
scop administrativ; (iii)Clãdire cantinã
(P+1); (iv)Alte clãdiri auxiliare (clãdiri
industriale de depozitare, case pompe,
cabine poartã, cabine basculã ºi CFU,
posturi trafo, depozite, anexe). Preþ de
porn i re l ic i ta þ ie : 22.113.075Lei .
2)Echipamente tehnologice instalaþii ºi
maºinãrii utilizate la fabricarea ºi
vopsirea confecþiilor metalice. Preþ de
porn i re l ic i ta þ ie : 1 .495.500Lei .
3)Birotica ºi aparate de mãsurã ºi
control. Preþ de pornire l ici taþ ie:
10.050Lei. 4)Mobilier ºi biroticã. Preþ de
pornire licitaþie: 104.362,50Lei. Prima
licitaþie publicã va avea loc la data de
29.07.2022, ora 13.30, în Bucureºti, la
Floreasca Cube Bui ld ing, Calea
Floreasca nr.169X, et.2, sector 1.
Înscrierea la licitaþie se face cu cel puþin
24 de ore, în prealabil ºedinþei de
licitaþie. În caz de neadjudecare,
l ic i ta þ ia se repeta în z i le le de
05.08.2022, 12.08.2022 ºi 19.08.2022,
iar ulterior sãptãmânal, în aceleaºi
condiþii, în fiecare zi de vineri, la ora
13.30. Caietul de sarcini, cuprinzând
descr ierea bunur i lor º i valoarea
garanþiei de participare, este disponibil
la sediul administratorului judiciar sau
poate f i so l ic i ta t pr in e-mai l la :
office@pro-legal.net sau la telefon
0726.313.279. *

PRO CAPITAL Restructuring IPURL,
lichidator judiciar al societãþii PROTAN
SA, societate în faliment, cu sediul
soc ia l în mun.Bucureºt i , s t r .
Tãbãcarilor, nr.6-10, sector 4, având
CUI:368356 ºi numãr de înregistrare în
Registrul Comerþului J40/2367/1991,
scoate la vânzare, prin licitaþie publicã,
urmãtoarele bunuri: 1.Clãdire de birouri
(S+P+4E) ºi teren aferent, amplasatã în
mun.Bucureºti, str.Verziºori, nr.15,
sector 4, compusã din: (i)teren intra-
vilan cu suprafaþa de 416mp, înscris în
CF 202141 Sector 4; (ii)clãdire de
birouri (S+P+4E), cu suprafaþa utilã de
1.724,15mp, amplasatã pe terenul de
mai sus. Preþul de pornire a licitaþiei, în
bloc, pentru aceste bunuri este de
1.200.000EURO (exclus iv TVA).
2 .VILA BORSEC, constând în
construcþ ie în stare avansatã de
degradare, cu suprafaþa construitã la
sol de 118,91mp, amplasatã în str.7
Izvoare, Borsec, jud.Harghita. Terenul
nu se aflã în proprietatea societãþii ºi nu
face obiectul vânzãrii. Preþul de pornire
a licitaþiei pentru aceastã clãdire este
de 30.000EURO (exclusiv TVA).
4 .SUCURSALA SUPLACU DE
BARCÃU, constând în ansamblul de
bunuri imobile ºi mobile ce reprezintã
fos ta Sucursa lã SUPLACU DE
BARCÃU a societãþii PROTAN SA,
amplasatã în Suplacu de Barcãu,
str.Crinului, nr.72, jud.Bihor, compusã
din: (i)teren intravilan construibil cu
suprafaþa de 13.000mp, înscris în CF
50041; ( i i )construcþ i i industr ia le
(birouri, hale producþie, hale recepþie),
echipamente ºi instalaþii amplasate pe
loturile de teren de mai sus. Preþul de
pornire a licitaþiei, în bloc, pentru aceste
bunuri este de 150.000EURO (exclusiv
TVA). 5.SUCURSALA DEJ, constând în

ansamblul de bunuri imobile ºi mobile
ce reprezintã fosta Sucursalã Dej a
societãþii PROTAN SA, amplasatã în
mun.Dej, str.Uriului nr.7, jud.Cluj,
compusã din: (i)loturi de teren intravilan
construibil, cu suprafaþa totalã de
11.634mp, înscrise în CF 56265- Dej,
52038- Cuzdr ioara, 57701- Dej ;
(ii)construcþii industriale (birouri, hale
producþie, hale recepþie), echipamente
ºi instalaþii amplasate pe loturile de
teren de mai sus. Preþul de pornire a
licitaþiei, în bloc, pentru aceste bunuri
este de 450.000EURO (exclusiv TVA).
ªedinþa de licitaþie publicã va avea loc
la data de 29.07.2022, ora 15.00, în
Bucureºti, la sediul social al PROTAN
SA din mun.Bucureºti, str.Tãbãcarilor,
nr.6-10, sector 4, iar preþurile de pornire
a licitaþiei (exclusiv TVA), vor fi cele de
mai sus. Licitaþia se va putea þine ºi prin
mij loace electronice, la distanþã.
Înscrierea la licitaþie se face cu cel puþin
1 zi lucrãtoare, în prealabil ºedinþei de
licitaþie. În caz de neadjudecare,
licitaþia se repetã sãptãmânal, în fiecare
zi de vineri, la ora 15.00, în aceleaºi
condiþii. Caietul de sarcini, cuprinzând
descrierea bunurilor ºi valoarea garaþiei
de participare, este disponibil la sediul
lichidatorului judiciar sau poate fi
so l ic i ta t pr in e-mai l la : o f f ice@
pro- lega l .net sau la te le fon
0726.313.279. *

ANUNT DE VANZARE CII Matache
Alice Mirela l ichidator judiciar al
COBADI IMPEX SRL anunþã vanzarea
urmatoarelor bunuri : Apartamentul nr.
45 – 1 camere si dependinte, amplasat
la etajul 3 al unui bloc de locuinte
colective, avand o suprafata utila de 24
mp, ident i f ica t cu nr . cadast ra l
175/1/45, inscris in Cartea Funciara cu
nr. 70301-C1-U16 a UAT Gaesti, la
pretul de pornire de 10.600 euro (echiv.
52.397 le i ) ; Bunur i mobi le (Dal
electronica, set site, aparat inel cu bila,
mobilier birou, etc)- vanzare in bloc, la
pretul de pornire de 523 euro ( echiv.
2564 lei) . Lic i tat ia este publ ica,
deschisa cu strigare iar ofertele de
participare trebuie depuse la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Sector 3, Str. Nerva Traian nr. 19A-25A,
bl. 1 parter, ap. 1001 pana cel tarziu in
preziua licitatiei orele 12:00, unde va
avea loc si licitatia publica. Valoarea
Caietului de sarcini : 1.000 lei +TVA
pentru bunul imobil si 300 lei + TVA
pentru bunuri mobile Licitatiile se vor
t ine in data de : 10.08.2022,
17.08.2022, 24.08.2022, orele 1200.
Informatii la e-mail : matachealice@
yahoo.com, *

ANUNÞ LICITAÞIE În data de
17.08.2022 ora 11.00 în temeiul OG
57/2018 privind Codul Administrativ si a
H.C.L. nr.125/30.06.2022 , la sediul
Primãriei comunei Zãvoi, din localitatea
Zãvoi nr.186,se va organiza licitaþie
publicã cu strigare,cu adjudecare la cel
mai bun preþ pentru vanzarea imobilului
af lat in domeniul pr ivat,si tuat în
intravilanul localitãþii 23 August,înscris
in C.F. nr.35185 . Cererile de inscriere
la licitatie se pot depune la Secretariatul
Primariei comunei Zavoi pana la data
de 16.08.2022 ora 11.00. Pentru
informati i suplimentare: tel.0255.
534.822 sau 0749037018-secretarul
comunei Macamete Dumitru. *

B.E.J. Iliescu Alexandru cu sediul în
localitatea Sânnicolau Mare, P-þa 30
Decembrie, nr. 7, judeþ Timiº, anunþã
licitaþie publicã în dos. nr. 86/2022 în
data de 19.08.2022, ora 1200, ce va
avea loc în Sânnicolau Mare, P-þa 30
Decembrie, nr. 7, judeþ Timiº, în
vederea vânzãrii cotei de 1208/2877
mp din imobilul situat în localitatea
Timiºoara, str. Nicolae Andreescu, nr.
82, jud. Timiº, imobil înscris în C.F. nr.
402798, localitatea Timiºoara, nr.
cadastral/nr. top. 402798, compus din
teren intravilan în suprafata de 1208
mp, categor ie de fo los in þã
curti-constructii. Preþul a fost stabilit
conform raport evaluare, la suma de
314.150,00 lei, preþul de pornire al
l icitaþ iei este 314.150,00 lei. Pot
participa la licitaþie numai persoanele
care vor înregistara la Libra Internet
Bank – Suc. Timiºoara, sau orice alta
unitate bancarã, cel târziu pânã la data
ºi ora licitaþiei, în contul de consemnare
al exec. jud., (IBAN) nr. RO17 BREL
0002 0007 5025 0101, o cauþiune
reprezentând 10% din preþul de
începere a l ic i ta þ ie i , iar dovada
consemnãrii, în original, împreunã cu
oferta de cumpãrare – scrisã, va fi
depusã la executorul judecãtoresc. În
cazul în care cei care pretind a avea
vreun drept asupra imobilului, trebuie
sã-l anunþe executorului judecãtoresc,
înainte de data fixatã pentru vânzarea
imobilului, sub sancþiunea de a nu li se
mai lua în considerare. Informaþii la
te le fon 0722-4545463 Executor
judecãtoresc Iliescu Alexandru. *

B.E.J. Iliescu Alexandru cu sediul în
localitatea Sânnicolau Mare, P-þa 30
Decembrie, nr. 7, judeþ Timiº, anunþã
licitaþie publicã în dos. nr. 86/2022 în
data de 19.08.2022, ora 1000, ce va
avea loc în Sânnicolau Mare, P-þa 30
Decembrie, nr. 7, judeþ Timiº, în
vederea vânzãrii imobilului situat în
Timiºoara, str. Laurenþiu Nicoara, nr.
18, jud. Timiº, imobil înscris în C.F. nr.
426695, localitatea Timiºoara, nr.
cadastral/nr. top. 426695, compus din
teren intravilan în suprafata de 4980
mp, destinaþia terenului este, conform
PUZ constructii de locuinte colective în
regim de înãlþime D+P+3E+M. Preþul a
fost stabilit conform raport evaluare, la
suma de 3.902.600,00 lei, preþul de
pornire al licitaþiei este 3.902.600,00 lei.
Pot par t ic ipa la l ic i ta þ ie numai
persoanele care vor înregistara la Libra
Internet Bank – Suc. Timiºoara, sau
orice alta unitate bancarã, cel târziu
pânã la data ºi ora licitaþiei, în contul de

consemnare al exec. jud., (IBAN) nr.
RO17 BREL 0002 0007 5025 0101, o
cauþiune reprezentând 10% din preþul
de începere a licitaþiei, iar dovada
consemnãrii, în original, împreunã cu
oferta de cumpãrare – scrisã, va fi
depusã la executorul judecãtoresc. În
cazul în care cei care pretind a avea
vreun drept asupra imobilului, trebuie
sã-l anunþe executorului judecãtoresc,
înainte de data fixatã pentru vânzarea
imobilului, sub sancþiunea de a nu li se
mai lua în considerare. Informaþii la
te le fon 0722-4545463 Executor
judecãtoresc Iliescu Alexandru. *

SUBSCRISA, CITR Filiala Bucureºti
SPRL, cu sediul în Bucureºti, str. Gara
Herãstrãu nr.4, Green Court clãdirea A,
et.3, sector 2, înmatriculatã la Registrul
Societãþilor Profesionale al U.N.P.I.R.
sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de
Identificare Fiscalã RO26171764,
desemnatã în calitate de administrator
jud ic iar a l deb i toare i Elec t r ica l
Business Center SRL (în reorganizare
judiciarã, in judicial reorganisation, en
redressement), cu sediul în ªtefãneºti,
Calea Bucureºti nr. 78A, judeþ Argeº,
înregistratã la Registrul Comerþului sub
nr. J03/585/2001, având cod unic de
înreg is t rare RO 14251045, pr in
încheierea pronunþatã la data de 02.08.
2017, în dosarul nr. 328/1259/2017,
aflat pe rolul Tribunalului Specializat
Argeº, prin prezenta, ORGANIZEAZÃ
LICITAÞIE PUBLICÃ CU STRIGARE ªI
PREÞ ÎN URCARE pentru valorificarea
urmãtoarelor pachete de active: 1.
Pachet 1, la preþul de pornire de
159.700 Euro exclusiv TVA, compus
din : Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDGA32828, an fabricaþie
2016. Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDGA32825, an fabricaþie
2016. Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDFU03582, an fabricaþie
2015. VOLVO FH4X2T, serie ºasiu
YV2ASO2A78B45372, an fabricaþie
2007. Semiremorcã SCHMITZ, serie
ºasiu WSM00000003058893, an
fabr ica þ ie 2007. Semiremorcã
SCHMITZ, ser ie ºas iu
WSM00000003043731, an fabricaþie
2007. Semiremorcã SCHMITZ, serie
ºasiu WSM00000003047220, an
fabricaþie 2007. Ford Kuga, serie ºasiu
WF0AXXWPMAET32643, an fabricaþie
2014. Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDET07937, an fabricaþie
2014. Dacia Logan, ser ie ºas iu
UU1FSD1K539162716, an fabricaþie
2008. Ford Focus, ser ie ºas iu
WF0KXXGCBKEM21247, an fabricaþie
2014. Ford Mondeo, ser ie ºasiu
WF0DXXGBBDEP78784, an fabricaþie
2014. Ford Focus, ser ie ºas iu
WF05XXGCC5ER02991, an fabricaþie
2014. Volkswagen Touareg, serie ºasiu
WVGZZ7PZED048373, an fabricaþie
2014. Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDFD34687, an fabricaþie
2015. Dacia Duster, ser ie ºasiu
UU1HSDJ9G55139423, an fabricaþie
2016. Ford Focus, ser ie ºas iu
WF05XXGCC5EG68536, an fabricaþie
2014. 2. Pachet 2, la preþul de pornire
de 34.000 Euro exclusiv TVA, compus
din: Semiremorcã SCHMITZ, serie
ºasiu WSM00000003055115, an
fabr ica þ ie 2007. Semiremorcã
SCHMITZ, ser ie ºas iu WSM
00000003028560, an fabricaþie 2007.
Semiremorcã Koegel, serie ºasiu
WKOSNCO2420703201, an fabricaþie
2002. Citroen Jumper, serie ºasiu
VF7YCAMFC11063490, an fabricaþie
2006. Renault Midlum, serie ºasiu
VF642AEA000016115, an fabricaþie
2004. Mercedes ATEGO, serie ºasiu
WDB9700151K717897, an fabricaþie
2001. Renault Midlum, serie ºasiu
VF642AEA000009628, an fabricaþie
2002. Mercedes ATEGO, serie ºasiu
WDB9702151K574218, an fabricaþie
2001. Mercedes ATEGO, serie ºasiu
WDB9702251K595007, an fabricaþie
2001. Ford Trans i t , ser ie ºas iu
WF0DXXTTGDFU74948, an fabricaþie
2015. Semiremorcã Koegel SN, serie
ºasiu SNCC2430712781, an fabricaþie
2003. Garanþia de participare este de
10% din preþul de pornire fãrã TVA.
Garanþia nu este purtãtoare de TVA.
Detalierea completã a activelor ºi
cond i þ i i le pe care t rebu ie sã le
îndep l ineascãofer tanþ i i pent ru
participarea la licitaþie se regãsesc în
Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarc in i es te ob l igator ie pent ru
participarea la licitaþie ºi este în
cuantum de 2.000 Lei/pachet exclusiv
TVA. Licitaþia va avea loc prin mijloace
de comunicare la distanþã în data de
09.08.2022, ora 13:00. Pent ru
pachetele neadjudecate, licitaþia se va
relua în data de 16.08.2022, respectiv
23.08.2022 în aceleaºi condiþii ºi la
aceeaºi orã. Documentaþia de înscriere
la licitaþie va trebui depusã pânã la ora
12:00 a zilei anterioare ºedinþei de
licitaþie, cu opis semnat, în care se vor
enumera documentele ºi numãrul de
file, la datele de contact ale acestuia,
conform detaliilor din publicaþia de
vânzare. În cazu l în care, z iua
anterioarã zilei de desfaºurare a
licitaþiei este o zi nelucratoare, ziua se
va împlini la ora 12:00 a primei zile
lucrãtoare anterioare zilei licitaþiei.
Totodatã, în cazul în care documentele
vor f i depuse f iz ic la sed iu l
organizatorului licitaþiei, acestea vor fi
depuse în programul de muncã al
lichidatorului judiciar. De asemenea
documentele de înscriere la licitaþie pot
fi transmise în formã electronicã, în
acelaºi termen maxim, cu confirmare de
pr imi re , la adresa de e-mai l :
bucureºti@citr.ro. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii
pe platforma de vânzãri a lichidatorului
judiciar sales.citr.ro / Bun cãutat
Electrical Business Center SRL, la

telefon 0732.712.904 sau la adresa de
e-mail adrian.draghici@citr.ro. *

ANUNT privind vanzarea prin licitatie
publica, competitiva, cu strigare, cu pret
in urcare, a cantitatii de 846.969 kg
deseu de inox Euro Insol, lichidator
judiciar al R.A.A.N., organizeaza in data
de 24.08.2022, ora 12:00, la sediul
R.A.A.N. din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Sever in , judetu l
Mehedinti, licitatie publica, competitiva,
cu strigare, cu pret in urcare, avand ca
obiect valor i f icarea cant i tat i i de
846.969 kg deseu de inox. Pretul de
pornire al licitatiei este 11,41 lei/kg
deseu de inox, respectiv pret total de
porn i re de 9.663.916,29 le i , cu
mentiunea ca pretul include taxa de
mediu de 2% in conformitate cu
preveder i le ar t . 9 d in OUG nr.
196/2005. Lista detaliata a bunurilor,
insotita de fotografii poate fi consultata
pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu
si pe site-ul R.A.A.N. www.raan.ro
Par t ic iparea la l ic i ta t ie este
condi t ionata de ach iz i t ionarea
caietelului de sarcini. Caietul de sarcini
privind conditiile de participare la
licitatie poate fi achizitionat de la sediul
R.A.A.N. din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Sever in , judetu l
Mehedinti dupa plata sumei de 2.000
lei, exclusiv TVA in contul de lichidare al
R.A.AN. , respect iv RO86UGBI
0000552006027RON. Viz ionarea
bunurilor poate avea loc numai dupa
achizitionarea caietului de sarcini.
Persoanele interesate pot obtine
informatii suplimentare la telefon:
0758.27.95.21 si/sau office@raan.ro. *

SUBSCRISA EVOINSOL SPRL, in
cal i ta te de l ich idator jud ic iar a l
debitorului FLUID INTERNATIONAL
SRL, reprezentata legal prin Cristian
Isabela si Oprea Victorita, desemnata
prin Sentinta Civila nr. 1106/26.02.2019
in dosarul 12817/3/2014, in calitate de
l ich idator jud ic iar a l FLUID
INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in
Bucuresti, str. Timisului nr. 45, sector 1,
CUI: 5621920, inmatriculata sub nr.
J40/7912/1994, organizeaza, incepand
cu ora 11:00 din data de 19.08.2022 la
sediul sãu din Bucuresti, Bd. Ghencea,
nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, licitatii
publice deschise cu strigare pentru
valorif icarea activelor mobile ale
debitoarei FLUID INTERNATIONAL
SRL. Activele care face obiectul licitatiei
de valorificare sunt compuse din Stoc
de marfa-obiecte design interior –
pornind de la pretul de 3.000 lei + TVA;
reprezentand 95% din pretul estimat
prin rapotul de evaluare, conform
aprobarii creditori lor din data de
25.03.2022. In caz de neadjudecare,
licitatiile se vor relua pana la valorificare
in aceasi locatie in urmatoarele zile:
26.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022,
16.09.2022, 23.09.2022, 30.09.2022,
07.10.2022. Descrierea activelor, toate
conditiile de participare la licitatie si
conditiile de adjudecare se regasesc in
caietul de sarcini care poate fi procurat
de la sediul lichidatorului judiciar,
contravaloarea acestuia fiind de 100 lei,
exclusiv TVA. Persoanele care doresc
sa se inscrie la licitatie au obligatia de a
depune garantia de participare la
licitatie de minim 10% din pretul de
pornire al licitatiei, precum si obligatia
de a procura caietul de sarcini .
Inscrierile la licitaþie se pot face pana in
cel mai târziu cu 24 ore (o zi lucratoare)
îna in te de data stab i l i tã pent ru
desfãºurarea licitaþiei, intentia de
participare la licitatie, impreuna cu toate
documentele mentionate in caietul de

sarcini, urmand a fi depuse deodata la
sediul EVOINSOL SPRL. Nedepunerea
tuturor documentelor in termenul
ment ionat anter ior conduce la
pierderea dreptului de a participa la
licitatie. Toate persoanele interesate in
achizi t ionarea bunului care face
obiectul licitatiei sunt invitate sa se
inscr iere la l ic i ta t ie . In formaþ i i
suplimentare se pot obþine la telefon nr.
tel 021.413.25.43, e-mail: office@
evoinsol.romailto:activlichidator@yaho
o.com. EVOINSOL SPRL LICHIDATOR
JUDICIAR al FLUID INTERNATIONAL
S.R.L. *

CASA DE INSOLVENTA STEGARU
scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri mobile : Autoutilitara marca
Renault Master, an de fabricatie
2007, in valoare de 7.200 lei + TVA,
Drisca electrica mixta in valoare de
400 lei + TVA, Laptop Toshiba Intel in
valoare de 500 lei + TVA. Licitatiile
vor avea loc la sediul profesional
a l L ich idatoru lu i jud ic iar d in
Bucuresti, b-dul. Mircea-Voda nr. 36,
bl. M6, sc. B, et. 7, ap. 61, sector 3, in
data de 03.08.2022, 10.08.2022 si
17.08.2022 orele 12.00. Conditiile
participarii la licitatie se regasesc in
Caietul de sarcini care poate fi
achizitionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Informatii suplimentare la tel.
: 0727.846.009. *

1. INFORMAÞII genera le pr iv ind
autoritatea contractantã,în special
denumirea, CIF,adresa, tel./fax ºi/sau
e-mail, persoana de contact:-Comuna
Gãlãneºt i , s t r .Pinc ipalã, nr .352,
jud.Suceava, tel./fax-0230412320,
email:primariagalanesti@yahoo.com.
2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã,în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie vândut:-Trei terenuri
situate în com.Gãlãneºti, jud.Suceava,
apar þ inând domeniu lu i pr iva t a l
Comunei Gãlãneºti:-teren intravilan în
suprafaþã de 474mp, categoria de
folosinþã curþi construcþii ºi arabil,
identif icat prin C.F.32625; -teren
intravilan în suprafaþã de 862mp,
categoria de folosinþã arabil, identificat
prin C.F.32648; -teren intravilan în
suprafaþã de 1500mp, categoria de
folosinþã neproductiv, identificat prin
C.F.32631. Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G.57/2019 ºi conform
H.C.L.nr.33/30.06.2022. 3.Informaþii
privind documentaþia de atribuire:-se
regãsesc în ca ie tu l de sarc in i .
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire:-prin solicitarea scrisã,de la
sediul Comunei Gãlãneºti. 3.2.Denu-
mirea º i date le de contact a le
serviciului/ compartimentului din cadrul
vânzãtorului,de la care pot obþine un
exemplar d in documentaþ ia de
atribuire:-Registratura, com.Gãlãneºti,
str.Pincipalã, nr.352, jud.Suceava.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
-este gratuit. 3.4.Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor:-16/08/2022,
ora 16.00. 4 . In formaþ i i p r iv ind
ofertele:-4.1.Data-limitã de depunere a
ofertelor:-24/08/2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Registratura, com.Gãlãneºti,
str.Pincipalã, nr.352, jud.Suceava.
4.3.Nr.de exemplare în care trebuie
depusã oferta:-un exemplar. 5.Data ºi
locul la care se va desfaºura ºedinþa
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