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NOTIFICĂRI

MANAGEMENT COMPANY IPURL, 
in calitate de lichidator judiciar al SC 
ATHOS FOODS  SRL anunta toti 
creditorii faptul ca prin Hotararea nr.404 
din data de 14.12.2021, pronuntata de 
catre Tribunalul Dolj in cadrul dosarului 
nr.3287/63/2021 a fost dispusa inceperea 
procedurii de faliment fata de debitoare.

CABINET INDIVIDUAL DE IN
SOLVENTA BUNEA BOGDANNI
COLAE, tel.0720151894 , NOTIFICA 
deschiderea procedurii generale a 
insolventei impotriva debitorului ASO
CIATIA CLUB SPORTIV OLIMPIC 
POIANA BRASOV, CUI –27217100, 
cu sediul social in  mun.Braşov, Poiana 
Brasov, str Fantanita Calugarului, Vila 
Olimpic Sport Jud Brasov,  urmarea 
Incheierii  de sedinta din data de 
16.12.2021 pronuntata de Tribunalul 
Brașov Secţia II-a Civilă in dosarul 
nr.2693/62/2021. Fixeaza termene 
limita pentru inregistrarea cererilor 
de admitere a creantelor –24.01.2022; 
verificare creantelor, intocmirea,afisarea 
si comunicarea tabelului preliminar 
7.02.2022; solutionarea contestatiilor 
la tabelul preliminar si definitivarea 
tabelului de creante 28.02.2022; 
Termen adunarea creditorilor: 14.02. 
2022;Termen  procedura 28.03.2022.

MANAGEMENT COMPANY IPURL, 
in calitate de lichidator judiciar al 
SC MAL GROUP SRL anunta toti 
creditorii faptul ca prin Sentinta nr.400 
din data de 14.12.2021, pronuntata de 
catre Tribunalul Dolj in cadrul dosarului 
nr.2854/63/2017 a fost dispusa incepe
rea procedurii de faliment fata de 
debitoare.

CII STANCIU ENIKOJENIFER, 
in calitate de administrator judiciar, 
Notifica, in temeiul art.99 alin.(3) din 
Legea nr.85/2014, deschiderea procedurii 
insolventei, in dosar 3161/93/2021 
(Tribunalul Ilfov), impotriva debitorului 
N&D BELLCLINIC SRL, cu sediul 
social in orasul Voluntari, Str. Emil 
Racovita, Nr.26B, vila 41, mansarda, 
cam. 3, jud. Ilfov, CUI 43127653, 
J23/4510/2020. Termenul limita 
pentru depunere declaratii de creanta: 
07.02.2022. Termenul limita pentru 
intocmire si publicare tabel preliminar 
de creanţe: 28.02.2022. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv: 28.03.2022. 
Prima şedinţa a adunării generale a 
creditorilor va avea loc in data de 
07.03.2022. 

Subscrisa, DIVIZIA CENTRALA 
DE INSOLVENTA SPRL, cu sediul 
în Bucuresti, sector 1, str. General 
Constantin Coanda nr.5, et.1, cu intrarea 
prin ap.6, prin asociati coordonatori 
Buzatu Marius Catalin si Stancu 
Valentin George număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă RFO-
II0764,  tel: +40.764.111.660/+40.767.
326.159, e-mail: office@dcinsolventa.
com, www.dcinsolventa.ro, desemnată 
în calitate de administrator judiciar al 
ESCULAPFARM SRL, având CIF 
8027257, J06/553/1995, cu sediul în 
Șieu-Măgheruș, str. Principală, nr.125, 
jud. Bistrița Năsăud- “în insolvenţă”, 
“in insolvency”, “en procedure 
collective” conform sentintei nr.416 
pronunţată la data de 03.11.2021 în 
dosarul nr.1074/112/2021 aflat pe rolul 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, prin 
care sa dispus deschiderea procedurii 
generale de insolventa a acesteia 
stabilind următoarele termene: 
I. Termenul pentru depunerea cererii de 

admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor asupra 
averii debitorului este 10 zile de la 
publicarea prezentului anunt.
În temeiul art.114 din legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea 
cererii de admitere a creanţei până la 
termenul menţionat atrage decăderea din 
dreptul de a recupera creanțele pe care le 
deţineţi împotriva debitoarei. 
II.  Alte termene stabilite prin hotărârea 
de deschidere a procedurii: 
Termenul pentru formulare a opozitiei la 
deschiderea procedurii este de 10 zile de 
la comunicarea prezentei notificari.
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 18.01.2022.
Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii la tabelul 
preliminar de creanţe, întocmirea, 
comunicarea  și afișarea tabelului 
definitiv de creante  este 27.01.2022. 
Data primei adunări a creditorilor este 
21.01.2022, ora 15:00. 

dIVErSE
Compania Națională Administrația 
Porturilor Maritime S.A. Constanța 
cu sediul în municipiul Constanța, Gara 
Maritimă, Incinta Port, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „MODERNIZARE STAȚIE 
DE TRATARE APE UZATE –REA
LIZAREA TREPTEI DE DENITRI
FICARE”, amplasat în județul Con-
stanța, municipiul Constanța, Incinta 
Port, Mol V, Danele 69- 79. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, 
municipiul Constanța, județul Constanța 
și la Compania Națională Adminis
trația Porturilor Maritime S.A. Con
stanța, cu sediul în județul Constanța, 
municipiul Constanța, Incinta Port, Gara 
Maritimă, în zilele de luni – vineri, între 
orele 9.00 – 13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
Constanța. 

SELECȚII DE OFERTE
Anunț organizare selecție  
de oferte pentru angajarea  

unui expert evaluator

CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL 
în calitate de administrator judiciar 
al debitorului ASIST ELECTRIC 
SRL cu sediul social în Brașov, str. 
13 Decembrie, nr.29, sc.B, ap.13, jud. 
Brașov, CUI RO15538971, J08/1213 
/2003, organizează selecție de oferte 
pentru angajarea unui EXPERT EVA
LUATOR membru ANEVAR în vederea 
determinării valorii de piață a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei 
de tipul autovehicule. Ofertele cu privire 
la efectuarea raportului de evaluare 
pentru bunurile imobile descrise anterior 
trebuie să cuprindă onorariul solicitat 
și termenul de efectuare a raportului 
de evaluare. Ofertele sau Informații 
suplimentare pot fi transmise/solicitate 
la adresa de email office@consultant-
insolventa.ro sau Fax 0256220827 sau 
direct la sediul din Timişoara, str. Daliei, 
nr.8, mansardă, jud. Timiş, până la data 
de 15.01.2022, ora 17:00.

SOMAŢII

SOMATIE emisa  in  temeiul incheierii 
de sedinta din data de 25 noiembrie  

2021. Prin cererea inregistrata pe 
rolul Judecatoriei Oravita, sub nr. 
1578/273/2021, posesorul Colojoara 
Ion, avand domiciliul in Oravita, str. 
Zona Garii, bl. B16, et. 2, ap. 7, jud. 
CararasSeverin, a invocat dobandirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra imobilului inscris 
in C.F. nr. 32858 Berliste (provenita 
din conversia c.f. 1009 Berliste), nr. 
top. 3, in suprafata de 1079 m.p., 
avand ca proprietar pe numitul Ambrus 
Gyorgy (una si aceeasi persoana cu 
Ambrus Gheorghe), decedat la data 
de 26.02.1960. Toti cei interesati 
sunt somati sa formuleze  opozitie, 
cu precizarea ca, in caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii in termen de 
30 de zile de la emiterea celei din urma 
publicatii. Presedinte  Poputi Lucian 
Mihai, Grefier Cinca Dorina Ramona.

VÂNZĂRI AUTO

RENAULT Clio Symbol 1,5 DCI, 2004, 
82.000 km, stare bună. Tel. 0723-
627331.
ADUC rulote şi accesorii la comandă. 
0722605. 431; 0723863.308.
RULOTĂ Dethleffs, 1989, 4 M interior, 
colţar, ara gaz, fri gider, instalaţie cli    mati-
zare, baie, cort, mo  del nou, impe cabilă. 
0722605.431; 0723863.308.
RULOTĂ Beyerland Vite sse, 1987, 4 M 
interior, colţar, ara gaz, frigider, in stalaţie 
clima tizare, cort, în perfectă stare. 0722-
605.431; 0723863.308.
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. 
0722605431; 0723863 308.
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: 0758921060. 

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/incen-
diate/neîn ma tri cu late, indiferent de 
stare. Plata şi actele pe loc. Asigur 
transport. Tel. 0784404 040.

OfErTE SErVICIU

ANGAJĂM vânzător chioşc presă cu 
expe rienţă în domeniu. Condiţii avan-
tajoase. 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, revo luţionar, care se 
adresează tuturor. Relaţii la tel: 
0736338757.

MEDITAŢII
OFER meditaţii matema tică clasele 
VVIII. Tele fon: 0726/529160.
Dau meditaţii limba engleză începători 
şi avansaţi. Bucureşti. Telefon 
0721518795.

rEDaCţia

taur

gemeni

BerBeC
Dialogul și înțelegerea sunt esențiale în relații. 
Unele argumente pot apărea din cauza banilor. 
Acordați mai multă atenție colegilor dvs. de 
muncă. Disconfortul organic care vă preocupă 
nu va fi grav. 

Ești în măsură să oferi partenerului tău ceea 
ce are nevoie. Ușurința de a câștiga bani îți va 
permite un capriciu și chiar un cadou. Vă veți 
remarca la locul de muncă pentru ideile dvs. 
inovatoare. 

raC
Azi vei avea o cină romantică cu partenerul tău! 
Ajutorul primit va fi util pentru a-ți acoperi chel-
tuielile. Rezolvați neașteptatul la locul de muncă 
cu răbdare. Deși ai o stare bună de sănătate, vei 
observa o oarecare oboseală la sfârșitul zilei

Leu

FECIOARĂ

Scoateți-i din viață pe cei care vă creează prob-
leme cu partenerul. Dacă vi se datorează bani, 
strângeții de la debitori. Nu treceți la un alt job 
fără să-l terminați pe cel curent. 

BALANŢĂ
În iubire vă veți descurca foarte bine. Nu vă 
gândiți de două ori și răsfățați-vă! Eficacitatea ta 
la locul de muncă este incontestabilă. Debordați 
de sănătate, și se observa în tonusul dv. 

SCOrPiOn
Ai grijă de familia ta și ascultă sfaturile parteneru-
lui. Problemele financiare vor fi soluționate în 
favoarea dvs. dar trebuie să vă apărați pozițiile 
la locul de muncă... Nu există nimic asemănător 
exercițiului pentru ameliorarea stresului. 

SĂGETĂTOR

Acordați-i persoanei dragi mai multă atenție. 
Cheltuie mai puțin pe capricii dacă vrei să nu ai 
surprize neplăcute. Neprevăzutul de la locul de 
muncă te va face să ieși din rutină. 

CaPriCOrn

Astăzi vei pune capăt acelei iubiri care nu-ți 
aduce nimic pozitiv. În ceea ce privește econo-
mia, cheltuielile... vei face și mai multe cheltuieli. 
Fii diplomatic în relațiile tale de muncă. Nu vă 
lăsați implicați în certuri. 

VĂRSĂTOR
Deschide-ți inima către o nouă relație. Situația 
ta economică nu este tocmai bună, fii atent la 
investiții. La locul de muncă ai inițiative bune 
și o mare viteză mentală în a elabora o nouă 
strategie. 

PEŞTI
Azi veți avea sentimente împartășite și clipe de 
bucurie petrecute cu cei dragi. Marea vitalitate 
a acestei zile vă va oferi euforie. Deși doriți să 
obțineți un profit, nu trebuie să vă riscați banii. 

Poți începe această aventură, chiar te 
interesează! Fii precaut cu banii, renunță la ideile 
noi de amenajare și participă la rutina zilnică de 
lucru. Puteți fi complet vindecat de o afecțiune 
veche. 

Respectați angajamentele financiare pe care 
vi le-ați luat față de partenerii de afaceri. 
Rezultatele muncii tale sunt bune. Dacă practici 
sporturi extreme, fii atent la genunchi. 

Hor scop
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În conformitate cu HCLM 167/2020, 
HCLM 156/2021, HCLM 201/2021, 
HCLM 249/2021 si HCLM 521/2021, 
S.C. Piete si Targuri Craiova S.R.L. 
cu sediul in Craiova, str.Calea Bucuresti 
nr. 51, organizeaza licitatii publice 
in vederea inchirierii pe o perioada 
de patru ani a terenurilor si spatiilor 
din Piata Centrala, Piata Garii, Piata 
Brazda lui Novac, Piata Dezrobirii, Piata 
Craiovita Noua Big, Piata Valea Rosie si 
Targul Municipal Craiova, care apartin 
domeniului public al Municipiului 
Craiova, dupa cum urmeaza: licitatie 
publica in data de 27.01.2022, ora 
10:00 pentru inchirierea spatiului din 
Piata Garii, pozitia cadastrala nr. A13, 
conform HCLM 521/2021si terenurilor 
din Piata Centrala, pozitiile cadastrale 
nr. 18, 184, 22 si nr. 16, conform HCLM 
156/2021 si Piata Valea Rosiepozitia 
cadastrala nr. 29, conform HCLM 
201/2021. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor este 18.01.2022, iar data 
limita de depunere a ofertelor este 
26.01.2022, ora 16:00. licitatie publica 
in data de 28.01.2022, ora 10:00 pentru 
inchirierea spatiilor din Piata Centrala
Hala Carne pozitiile cadastrale nr. 21, 
1 si 2, poz. cad. nr. 20 si 3, terenurilor 
din Targul Municipal Craiovapozitia 
cadastrala nr. 13zona 3, conform 
HCLM 167/2020 si Piata Brazda lui 
Novacpozitia cadastrala nr. 4, conform 
HCLM 201/2021 si spatiului din Piata 
Craiovita Noua Bigpozitia cadastrala 
nr. 23, conform HCLM 249/2021. Data 
limita pentru solicitarea clarificarilor este 
19.01.2022, iar data limita de depunere 
a ofertelor este 27.01.2022, ora 16:00. 
licitatie publica in data de 31.01.2022, 
ora 10:00 pentru inchirierea spatiilor 
din Piata Centrala, pozitiile cadastrale 
45C19, 34C18, 46C19, 43C19, 44
C19 si terenului din Piata Dezrobirii, 
pozitia cadastrala nr. 4, conform HCLM 
156/2021. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor este 20.01.2022, iar data 
limita de depunere a ofertelor este 
28.01.2022, ora 14:00. Persoanele fizice 
(producator agricol) si juridice interesate 
au obligatia de a depune diligentele 
necesare, astfel incat sa nu conduca la 
situatia in care documentatia de atribuire 
sa fie pusa la dispozitia sa cu mai putin 
de 4 zile lucratoare inainte de data 
limita pentru depunerea ofertelor. Orice 
persoana fizica (producator agricol) si 
juridica interesata, care a obtinut un 
exemplar din documentatia de atribuire 
are dreptul de a solicita clarificari despre 
elementele cuprinse in aceasta. Ofertele 
se depun la sediul SC Piete si Targuri 
Craiova SRL, str. Calea Bucuresti, 
nr. 51. Documentatia de participare la 
licitatia publica se achizitioneaza de 
la S.C Piete si Targuri Craiova SRL. 
Instanta competenta in solutionarea 
litigiilor dintre parti este Tribunalul 
Dolj, Craiova, Str. Brestei, Nr. 12, 
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, 
e-mail:tr-dolj@just.ro. Costul caietului 
de sarcini este de 100 lei si a garantiei de 
participare la licitatia publica este de 100 
lei. Relatii suplimentare la sediul S.C 
Piete si Targuri Craiova SRL sau la 
telefon 0251/410696, Com partimentul 
Licitatii.  

CII BISTRICEANU DUMITRU, vinde 
la licitaţie publică, bunurile mobile și 
imobile ale debitoarei 1 DECEMBRIE 
SRL.
Bunuri imobile situate în Tg. Neamţ, str. 
Libertăţii nr.1, jud. Neamţ
-Imobil (fabrică de prelucrare a laptelui), 

compus din teren CC, în sup. de 469 mp. 
+C1–secţie pentru prelucrarea laptelui 
în sup. de 125 mp. și C2 –secţie lactate, 
P+M, în sup. de 258 mp., la prețul de 
650.650 lei;
-Imobil (brutărie), compus din teren 
CC, în sup. de 262 mp. +C1–anexă 
gospodărească în sup. de 92 mp., la prețul 
de 102.050 lei;
-Imobil (brutărie), compus din teren CC, 
în sup. de 960 mp. +C1–brutărie în sup.  
de 467 mp., la prețul de 394.550 lei;
-Imobil (teren intravilan), în sup. totală de 
1.867 mp., compus din teren arabil în sup. 
de 1.092 mp. şi păşune în sup. de 775 mp., 
la prețul de 102.200 lei;
Bunuri imobile situate la punctele de lucru 
ale debitoarei
-Imobil (Punctul colectare lapte), C1 în 
sup. construită la sol de 23,65 mp., situat 
în sat Brusturi, jud. Neamţ, la prețul de 
10.725 lei;
-Imobil (Punctul colectare lapte), C1 în 
sup. construită la sol de 23,65 mp. este 
situat în, sat Orţăşti, jud. Neamţ, la prețul 
de 8.100 lei;
-Imobil (Punctul colectare lapte), C1 în 
sup. construită la sol de 23,65 mp. este 
situat în sat. Săveşti, jud. Neamţ, la prețul 
de 9.660 lei;
-Imobil (Punctul colectare lapte), C1 în 
sup. construită la sol de 23,65 mp. este 
situat în sat. Valea Seacă, jud. Neamţ, la 
prețul de 10.000 lei;
Bunuri mobile rep. maşini şi utilaje 
specializate pentru activitatea de pre lu
crarea laptelui şi panificaţie, echipamen-
te, mobilier, birotică, aparţinând debi-
torului 1 DECEMBRIE S.R.L., la prețul 
total de 451.500 lei. 
Utilajele specializate aferente pentru 
activitatea de prelucrarea laptelui se vând 
în bloc, împreună cu imobilul rep. fabrica 
de prelucrare a laptelui, iar cele pentru 
panificaţie, se vând în bloc împreună cu 
imobilul rep. brutărie.
Bunuri mobile de natura mijloacelor de 
transport:
-Autoutilitară N2 Mercedes – Benz Atego, 
tip BA, fab. 2005, 702.251 km. –20.150 
lei;
-Autoutilitară N1VW Crafter, tip BB, fab. 
2009, 530.853 km. –10.870 lei;
-Autoutilitară N1VW Crafter, tip BB, fab. 
2009, 536.405 km. 10.220 lei;
-Autoutilitară Fiat Ducato, tip Furgon, 
fab. 2005, 250.000 km., motor defect 
–6.315 lei;
Autoturism Daewoo Matiz, an fab. 2004, 
261.296 km. –preț de fier vechi;
-Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, 
tip Furgon, fab. 1999, 500.000 km., preț 
de fier vechi;
-Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, tip 
BB04, an fab. 2003, 359.802 km. –10.700 
lei;
Preţul de vânzare a  bunurilor scoase la 
licitație  reprezintă 65% față de prețul 
stabilit de expertul evaluator și nu conține 
TVA.
Prima licitaţie va avea loc la data de 
12.01.2022, ora 15:00, la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din P. Neamţ, str. 
Privighetorii, nr.10, bl.B8, sc.A, ap.24, 
jud. Neamţ şi în caz de neadjudecare se 
va repeta în aceleaşi condiţii si la aceeasi 
ora în data de 25.01.2022 și 07.02.2022. 
Oferta de cumpărare se depune cu cel 
puțin 24 de ore înaintea de data si ora 
licitației.
Relaţii la tel. 0233.238555/0730611974. 

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, 
desemnată în calitate de lichidator 
judiciar al societății ART STAR SRL 
-(în faliment, in bankruptcy, en faillite), 
organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea utilajelor, echipamentelor 

și instalațiilor de producție încălțăminte, 
din patrimoniul debitoarei, conform 
caietului de sarcini.
Prețul de pornire în cadrul ședințelor de 
licitație este diminuat cu 60% față de 
valoarea de evaluare. 
Licitația va avea loc în data de 19.11.2021 
ora 15:00, in ClujNapoca, str. Minerilor, 
Nr.49, jud. Cluj. Documentația de înscriere 
va putea fi depusă până la ora 15:00, 
în ziua anterioară licitației. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta în datele 
de 26.11.2021, 03.12.2021, 10.12.2021, 
17.12.2021, 24.12.2021, 31.12.2021, 
07.01.2022, 14.01.2022, 21.01.2022, în 
aceleași condiții de participare.
Informații suplimentare se pot obține la 
tel: 0264.432.603.

Subscrisa TRANSILVANIA MASTER 
INSOLV IPURL, lichidator judiciar 
al societății AGROTERUEL SRL 
organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor mobile din 
patrimoniul debitoarei constând în: Rulou 
de tasat pamant, Plug KVERNELAND 
7, Disc semanat Optima Seeder, Disc 
semanat Optima Accord, Turbocompresor, 
Seat Ibiza 2002, Citroen Berlingo 
2005, Container, Masina de erbicidat, 
Autotractor Iveco, Remorca O4, Utilaj 
Picadora Berti, Combina New Holland 
CX8070. Licitația va avea loc în data de 
03.12.2021, ora 15:00, in ClujNapoca, 
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 neadjudecare licitația 
se va repeta în datele de 10.12.2021, 
17.12.2021, 24.12.2021, 31.12.2021, 
07.01.2022, 14.01.2022, 21.01.2022, 
28.01.2022, 04.02.2022. Lista completă 
a tuturor bunurilor supuse procedurii 
de vânzare o puteți consulta la sediul 
lichidatorului judiciar sau la cerere prin 
intermediul poștei electronice la adresa 
office@transilvania-law.ro. Informații 
suplimentare la tel. 0745.265.440.

CONSULTA 99 SPRL, lichidator judiciar 
al S.C. BATA SKY IMOBILIARE 
S.A. (fosta BLUE AIR–TRANSPORT 
AERIAN SA) organizeaza in data de 
18.01.2022, ora 14:00, la sediul din 
Bucuresti, Str. Popa Soare, nr.37, Sector 
2, Licitatie Publica, Confom Legii 
Insolventei, 85/2006 pentru vanzarea 
imobilului situat in str. Buzesti nr.71, 
sector 1, Bucuresti, compus din teren 
in suprafata masurata de 719 mp (din 
acte 741 mp) si constructie compusa din 
subsol 1 – 610,25 mp, subsol 2 – 653,43 
mp, parter – 454,40 mp, etaj 1 – 463,54 
mp, etaj 2 – 463,57 mp, etaj 3 – 444,13 
mp, etaj 4 – 444,57 mp, etaj 5 – 448,92 
mp, etaj 6 – 411,83 mp, etaj 7 – 407,88 
mp, etaj 8 – 411,04 mp si terasa – 389,38 
mp, inscris in nr. 222163 (nr. CF vechi 
17845_2), nr. cadastral 222163 (nr. 
cadastral vechi 22545) pentru teren 
si 222163 – C1 pentru cladire, aflat 
in proprietatea societatii debitoare, la 
pretul de 4.000.000 euro (fara TVA). 
Informatiile necesare pentru participarea 
la licitatie sunt in Regulamentul de 
vanzare, care se ridica de la sediul 
lichidatorului, contra cost (4.000 lei 
+TVA), incepand cu data de 03.01.2022 
ora 10:00. Tel 021/320.75.10.

Lichidator judiciar, anunță vânzarea 
în 06.01.2022, ora 15:00 prin licita ție 
publică a activului  MEKRI TRAN
SIL VANIA SRL, CUI 32949853, 
J26/314/2014, dosar 102/1371/2020 
pe rolul Tribunalului Mureș compus 
din: Panouri solare Wűrth Solar WSG 
0036M080 -cu o valoare totală de 
plecare –57.690,00 lei fără TVA. Detalii: 

tel. 0733/501358, licitatiiinsolventa.ro, 
office@alpinsolv.ro.

Lichidatorul NORD EXPERT IPURL 
cu sediul în Botoşani, Calea Naţională 
nr.107 sc.B parter, organizează licitaţie 
publică, pentru vânzarea spaţiului 
comercial cu suprafata utila de 60 m.p., 
fara teren, situat în loc. Botoşani, Calea 
Naţională nr.148, la preţul de 31.887 
Euro reprezentand 65% din valoarea de 
evaluare. Imobilul apartine  societatii 
AUTO FOREVER SRL în faliment 
conform Sentintei nr.228/05.04.2012, 
pronunţată de Tribunalul Botoşani, 
în dosarul nr.2822/40/2011. Preţul nu 
conţine TVA. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de dovada achitării 
garanţiei de participare de 10%  din 
valoarea bunului ofertat. Licitaţia va 
avea loc la sediul lichidatorului din 
Botoşani în zile le de 14.01.2022,  
21.01.2022, 28.01.2022, 04.02.2022 si 
18.02.2022 ora 11:00; tel. 0721210930. 
Invităm pe cei care pretind vreun drept 
asupra acestui bun să înştiinţeze despre 
aceasta lichidatorul judiciar, înainte de 
data stabilită pentu vânzare.

AMD GRUP EXPERT SPRL, in cali
tate de lichidator al AS AUTOGLASS 
CONSULT SRL, anunta vanzarea in 
bloc prin licitatie publica a unui  stoc 
de marfa format din geamuri auto pentru 
diferite marci in numar de 202 bucati
Vanzarea se face in bloc prin licitatie 
publica la preţul de pornire al licitaţiei  = 
2416,80 lei exclusiv TVA .
 Licitatiile vor avea loc la datele de: 
211,18,25 Ianuarie  2022 ;  1,8,15,22 
Februarie 2022;  15,22,29 Martie 2022 ; 
5,12,19,26, Apriliet 2022 ; 3,10,17,24,31  
Mai 2022 si 7 ,14,21,28  Iunie 2022 ora 
11.00, la sediul lichidatorului judiciar 
AMD GRUP EXPERT IPURL, situat in 
str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 16, 
sect. 1, Bucuresti. 
Persoana de contact: Marinescu Dumitru 
 0744.517.959.

AMD GRUP EXPERT SPRL, in ca
li tate de lichidator al SC NNG Prod 
Construct SRL anunta vanzarea indi
vidual prin licitatie publica a urmatoare
lor bunuri:
 spatiu commercial P+1 avand o 
suprafata utila de 344,82 mp, situat in 
Oras Pantelimon, Str. Mioritei nr. 42, Jud. 
Ilfov  pret de pornire a licitatiei: 142.000 
euro fara tva, 
Licitatiile vor avea loc la datele de:   
11,18,25 Ianuarie  2022 ;  1,8,15,22 
Februarie 2022;  15,22,29 Martie 2022 ; 
5,12,19,26, Aprilie 2022 ; 3,10,17,24,31  
Mai 2022 si 7 ,14,21,28  Iunie 2022  ora 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar 
AMD GRUP EXPERT IPURL, situat in 
str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 16, 
sect. 1, Bucuresti.  Persoana de contact 
Marinescu Dumitru 0744.517.959.

AMD Grup Expert IPURL, in calitate 
de lichidator al SC Zivoni Grup SRL, 
anunta vanzarea individual prin licitatie 
publica a  terenului intravilan in suprafata 
de 3.4 hectare situat in Localitatea 
Tamadaul Mare, Sat Calaretii, tarlaua 55, 
parcela 2, Judetul Calarasi pret de pornire 
a licitatieieste  169.000 euro. 
Licitatiile vor avea loc la datele de:    11,18,25 
Ianuarie  2022 ;  1,8,15,22 Februa rie 2022;  
15,22,29 Martie 2022 ; 5,12,19,26, Apriliet 
2022 ; 3,10,17,24,31  Mai 2022 si 7 ,14,21,28  
Iunie 2022 ora 12.00, la sediul lichidatoru
lui judiciar AMD GRUP EXPERT IPURL, 
situat in str. Axinte Uricariul nr. 8, et. 4, ap. 
16, sect. 1, Bucuresti. 
Persoana de contact Marinescu Dumitru  
0744.517.959.
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