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LICITAȚII
Lichidatorul judiciar al SC ARTELINEA SRL 
organizeaza miercuri 18.09.2019 ora 12.30, 
licitatie publica cu strigare conform Legii 
nr.85/2014 pentru vanzarea bunurilor: Dacia 
Logan (2008) -979,55 euro si Renault Laguna 
(2002) -563,75 euro. Preturile nu contin TVA. 
Caietul de sarcini este disponibil la sediul 
lichidatorului judiciar. Informatii suplimentare 
la 0731.043.803, e-mail sima_laura@yahoo.
com.

Lichidatorul judiciar al SC DAVI PROTECT 
COMP SRL organizeaza miercuri 18.09.2019 
ora 13.30, licitatie publica cu strigare 
conform Legii nr.85/2014 pentru vanzare 
autoturism transport valori Opel Astra -700 
euro,  TVA inclus. Caietul de sarcini este 
disponibil la sediul lichidatorului judiciar. 
Informatii suplimentare la 0731.043.803, 
e-mail sima_laura@yahoo.com.

MOLDOINSOLV SPRL, lichidator judiciar al 
S.C. VITALIS COM S.R.L., având nr. O.R.C. 
J27/1584/1994, CUI RO6537152, societate 
aflată «In  Faliment, In Bankruptcy, EnFaillite» 
potrivit Încheierii de Ședință nr.532/F din 
data de 19.11.2014 pronunțată de Tribunalul 
Neamț în dosarul nr.4652/103/2013, vinde la 
licitație publică următoarele bunuri aflate în 
patrimoniul societății debitoare:
A. Bunuri imobile la prețul de 100% din 
prețul de evaluare:
 1.Teren liber intravilan situat în comuna 
Alexandru cel Bun, sat Bistrița, în suprafață 
de 5.247 mp din acte, și 5.146 mp măsurată 
de categorie arabil și fâneață, identificat prin 
NCP 50048 înscris în CF 50048 a localității 
Alexandru cel Bun la prețul de 206.054 lei.
Prețul de vânzare a bunului de mai sus 
reprezintă 100% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare și nu conține TVA.
B. Bunuri mobile la prețul de 100% din 
prețul de evaluare
1. Autoutilitară Ford Tranzit, nr. înmatriculare: 
NT-25-VYC, an fabricație 2001, combustibil 
motorină, preț: 20.794 lei,
2. Autoutilitară Mercedes Benz Vario, nr. 
înmatriculare NT-37-VYC, an fabricație 
2002, combustibil motorină, preț: 14.995 
lei,
3. Autoturism Peugeot 206, nr. înmatriculare 
NT-26-VYC, an fabricație 2007, combustibil 
motorină, preț: 7.089 lei.
Prețul de vânzare a bunurilor de mai sus 

reprezintă 100% față de prețul stabilit prin 
raportul de evaluare și nu conține TVA.
Prima licitație va avea loc la data de 
26.09.2019, ora 13:00 la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Piatra Neamț, str. 
Privighetorii, nr.10, bl. B8, sc.A, ap.24, jud. 
Neamț iar în caz de neadjudecare se va 
repeta în aceleași condiții și la aceeași oră în 
data de 03.10.2019, 10.10.2019 și 
17.10.2019.
Cei interesați sunt rugați să se adreseze 
lichidatorului judiciar în vederea vizionării 
bunurilor, achiziționarea regulamentului de 
vânzare și depunerii ofertei de cumpărare.
Relații la telefon: 0233.238555/0744770325.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, 
desemnată în calitate de lichidator judiciar 
al societății ART STAR SRL– (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), organizeazăl icitație 
publică cu strigare pentru vanzarea utilajelor, 
echipamentelor și instalațiilor de producție 
din patrimoniul debitoarei, conform caietului 
de sarcini. Prețul de pornire în cadrul ședințelor 
de licitație este de 207.200,7 lei +TVA.
Licitația va avea loc în data de 29.08.2019 
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 
neadjudecare licitația  se va repeta în datele 
de 06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019, 
27.09.2019, 04.10.2019, 11.10.2019, 
18.10.2019, 25.10.2019, 01.11.2019, în 
aceleași condiții de participare.
Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603.

Penitenciarul Arad, cu sediul în Arad, Calea 
6 Vânători, F.N., CUI 3678181, tel.0257 212 
661, 212 663 (int.112), fax 0257 280 584, 
email pentru corespondență achiziții.parad@
anp.gov.ro, organizează în data de 
08.10.2019, la ora 10,00, licitație publică cu 
strigare pentru închirierea a 2 spații din 
incinta Penitenciarului Arad, în suprafață 
totală de 129,64mp, destinate amenajării și 
funcționării în incinta acestora a 2 puncte 
comerciale pentru deținuți și personalul 
unității, după cum urmează: -18mp la 
Penitenciarul Arad, localitatea Arad, str.
Eftimie Murgu, nr.5-7; -111,64mp la 
Penitenciarul Arad, localitatea Arad, str.
Calea 6 Vânători, F.N. Data limită de 
depunerea ofertelor este 07.10.2019, ora 
15,00. Persoanele interesate pot solicita 

documentația de la sediul Penitenciarului 
Arad, în zilele lucrătoare, începând cu data 
de 13.09.2019, între orele 08:00-15:00. 
Prețul documentației este de 20 lei, cu TVA 
inclus. Prețul de pornire al licitației este de 
37,85 lei/mp/lună, iar saltul de supralicitare 
este de 3,79 lei/mp/lună. Garanția de 
participare este de 1.177,65 lei și se va 
achita într-una din modalitățile prevăzute în 
documentația descriptivă.

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 19.09.2019 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 23.006,50 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 19.09.2019 ora 
16:30, 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 Jumper, an fabricatie 2005, 
combustibil motorina, la pretul de pornire de 
1.260,00 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, contravaloarea sa 
fiind de 300 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. 

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 18.09.2019, ora 14:00, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 

Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru 
vanzare bun mobil proprietatea SC 
LORENTIO MOD SRL, respectiv 
autovehicul marca Volkswagen Sharan, 
an fabricatie 2004, motorina – la pretul de 
1.045,00 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, contravaloarea acestuia 
fiind de 200 ron exclusiv TVA. Garantia de 
participare este de 10% din valoarea bunurilor 
si se va vira in contul deschis pe numele 
debitorului la Libra Internet Bank – 
RO20BREL 00020020 65080100.
Alte relatii la telefon 0723.168.567.

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 19.09.2019, ora 14:30, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru 
vanzare autovehicule proprietatea  SC 
STULZ-PLANAQUA SRL, respectiv 
Autovehicul marca DACIA LOGAN, an 
fabricatie 2007, motorina, B-73-SPA, la 
pretul de 1.169,10 EUR inclusiv TVA, 
Autovehicul marca DACIA LOGAN, an 
fabricatie 2007, motorina B-81-SPA, la 
pretul de 1.192,50 EURO inclusiv TVA, 
Autovehicul marca FORD FUSION, an 
fabricatie 2011, benzina, B-72-SPA, la 
pretul de 2.673,00 EUR inclusiv TVA, 
Autovehicul marca FORD FOCUS, an 
fabricatie 2009, motorina, B-67-SPA, la 
pretul de 3.134,70 EUR inclusiv TVA 
Autovehicul marca LAND ROVER 
VOGUE, an fabricatie 2011, motorina, 
B-177-SPA, la pretul de 10.629,00 EUR 
inclusiv TVA Autovehicul marca 
MITSUBISHI OUTLANDER, an fabricatie 
2008, motorina, B-48-SPA, la pretul de 
4.482,00 EUR inclusiv TVA Autovehicul 
marca MITSUBSHI OUTLANDER, an 
fabricatie 2008, motorina, B-39-SPA, la 
pretul de 4.580,10 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 
acestuia fiind de 500 ron+TVA.
Garantia de participare este de 10% din 
valoarea bunurilor si se va vira in contul 
deschis la Libra Internet Bank 
–RO39BREL0002002108350100. 
Alte relatii la telefon 0723.665.645. 
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Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului PELLETIS 
SRL,C.U.I. RO28293180, nr. de înreg. O.R.C. J8/582/2011 cu sediul în Comuna Poiana Mărului nr.192, jud. Braşov, potrivit Sentinţei civile 
nr.633/09.05.2017 pronunţată de Tribunalul Braşov, în dosarul nr. 2706/62/2015, anunţă în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 şi 
ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 20.05.2019 scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare la data de 24.09.2019, ora 
11.00, a următoarelor active proprietatea debitoarei PELLETIS S.R.L.: 

Denumire şi descriere active
Preţ evaluare

(lei fără T.V.A.)
Valoare de pornire - 85% din valoarea de evaluare

(lei fără T.V.A.)

UTILAJE

Activ 3
INCARCATOR FRONTAL VOLA CU CUPA INCARCARE, nr. 
identificare 3351171. serie motor 22/545, cilindree 3096 cmc. 

13.400,00 lei 11.390,00 lei

Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componenţa activelor şi condiţiile de participare la licitaţie din 
publicaţia de vânzare ce se găseşte pe site-ul www.insolventa.ro, secţiunea Portofoliu – Pelletis S.R.L.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, să facă dovada 
acestui fapt cu 24 ore înainte de data stabilită pentru licitaţie, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. 
Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, pe data de 24.09.2019, ora 11.00, şi se va desfăşura în conformitate cu Strategia de 
vânzare aprobată de adunarea creditorilor în şedinţa din data de 20.05.2019 şi cu prevederile Legii nr. 85/2014. 

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune documentele de licitaţie până la data de  23.09.2019, ora 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar, documentele prevăzute în caietul de sarcini.

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în Caietele de sarcini, care se pot procura de la sediul lichidatorului 
judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din mun. mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. Iaşi, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 900 – 1600, până pe data de 23.09.2019, ora 11.00 (după o programare prealabilă, de 24 de ore) sau pe site-ul www.insolventa.ro, secţiunea 
portofoliu, Pelletis S.R.L.   

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
  Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.: 0758.049.901, 0232-243.864.

Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Manager de caz, practician în insolvenţă Lucian Andronic

                                                   

LICITAȚII

taur

gemeni

BerBeC
Vă simțiți plin de energie și vă dedicați unor 
munci fizice susținute. Nu vă supra-apreciați 
capacitatea de efort, altfel riscați să aveți prob-
leme de sănătate. primiți musafiri de departe 
sau dvs sunteți invitat la prieteni. Fiți cumpătat!    

parcurgeți o perioadă favorabilă pe plan sentimen-
tal și social. Relațiile cu partenerul de viață sunt 
excelente și puteți să duceți la bun sfârșit tot ce 
v-ați propus. survin schimbări în programul dvs., ca 
urmare a unei invitații pe care o primiți.

raC
perseverența vă ajută să rezolvați problemele de 
la locul de muncă. Veți vedea că a meritat să vă 
zbateți: rezultatele vor fi pe masura efortului depus. 
Evitați discuțiile în contradictoriu cu colegii de 
serviciu. Cu calm, totul se rezolvă mai ușor.  

Leu

FECIOARĂ

Aplicați în practică proiecte ambițioase pe termen 
lung și luați decizii importante pentru viitor. 
Renunțați la o călătorie în interesul familiei, din 
motive financiare. sunteți invitat la o rudă pentru 
aniversarea unui eveniment important de familie.

BALANŢĂ
Zi favorabilă călătoriilor în interes familial. Cu acest 
prilej, puteți obține câștiguri financiare neașteptate. 
sunteți foarte încrezător și aveți tendința să vă 
asumați riscuri cam mari. Fiți prudent și nu forțați 
norocul. Țineți cont de sfaturile partenerului.

SCOrPiOn
sunteți hotărât să vă ocupați de anumite probleme 
familiale pe care le-ați tot amânat. sunteți nevoit să 
faceți mai multe drumuri scurte, dar și cheltuieli. Cu 
greu reușiți să vă respectați programul. Cu răbdare, 
reușiți să rezolvați tot ce v-ați propus. 

SĂGETĂTOR
sunteți plin de energie. Este momentul să inițiați o 
afacere la care vă gândiți de ceva timp și care v-ar 
putea îmbunătăți situația materială. Un prieten vă 
propune o colaborare. Nu luați o decizie până când 
nu vă consultați cu partenerul de viață!

CaPriCOrn
Faceți schimbări importante în viața dvs., pe plan 
social și în domeniul afacerilor. puteți să încheiați 
contracte și să semnați documente oficiale. 
Relațiile cu anturajul sunt foarte bune. Nu vă 
așteptați la rezultate imediate!

VĂRSĂTOR
puneți suflet în tot ce faceți și puteți realiza tot ce 
v-ați propus. profitați de acest context  
astral favorabil, care vă oferă ocazia să vă 
afirmați în societate și să obțineți câștiguri 
financiare. 

PEŞTI
O zi bună pentru a pune la cale planuri de viitor. 
puteți începe noi activități în domeniul social. 
situația financiară ar putea să vă mai creeze mici 
probleme, însă aveți răbdare până când vor începe 
să apară rezultatele muncii depuse în ultima vreme.

O zi bună pentru semnarea actelor oficiale. 
Astăzi, secretul succesului este inițiativa. 
Acționați cu hotărâre! Relațiile parteneriale 
sunt favorizate și puteți rezolva probleme ale 
familiei.    

Șansa este de partea dvs. și aveți succes în tot ce 
faceți. Este o zi favorabilă afacerilor și investițiilor 
pentru cămin. pe plan sentimental, nici o problemă. 
totuși, să nu neglijați problemele partenerului de 
viață și ale celorlalți membri ai familiei.

LICITAȚII
ACSIS  SOLV  IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 19.09.2019, ora 16:00, 
la sediul ales din Bucuresti-Sector 2, 
Strada Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, 
pentru vanzare bunuri mobile proprietatea 
SC ROJIN TEXTILE SRL, respectiv 
Autovehicul marca CHEVROLET TAHOE, 
BR-60-EKR –la pretul de  35.250,00 EUR;  
Prezentarea bunurilor si descrierea acestora 
sunt continute in caietul de sarcini. Acesta 
poate fi achizitionat de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar, contravaloarea 
acestuia fiind de 500 ron+TVA. Garantia 
de participare este de 10% din valoarea 
bunurilor.    
Alte relatii la telefon 0723.665.645. 

ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 19.09.2019, ora 15:30, 
la sediul ales din Bucuresti-Sector 2, 
Strada Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, 
pentru vanzare bunuri  mobile proprietatea 
SC STULZ-PLANAQUA SRL, respectiv 
LAPTOP ACER ASPIRE, UNITATE PC, 
TABLETA APPLE IPAD, LAPTOP ASUS 
X75VC, la pretul de 702,00 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, 
contravaloarea acestuia fiind de 250 
ron+TVA.
Garantia de participare este de 10% din 
valoarea bunurilor si se va vira in contul 
deschis la Libra Internet Bank 
–RO39BREL0002002108350100. 
Alte relatii la telefon 0723.665.645. 

PIErdErI ACTE

LUCARY MED SRL,CUI: 36018572, 
J16/924/2016; PIESS  AUTO  STAR SRL, 
CUI: 31951650, J16/1090/2013; ORIGINAL 
PLEIN CARS SRL, CUI: 33526924, 
J16/1356/2014; TEMELION PROJECT 
SRL, CUI: 23255356, J40/2337/2008; 
KUC ANDRIPAN SRL, CUI: 26469320, 
J16/146/2010; PITA -EDY SRL, CUI: 
29913507, J16/396/2012, Declara pierdute 
CUI si certificate constatatoare.Se 
considera NULE.

seLeCȚII oferTe
BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 

S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar,
ANUNŢĂ

Organizarea unei selecţii de oferte în 
scopul angajării unei persoane specializate 
pentru realizarea unei lucrări de prelucrare și 
de po zitare a arhivei S.C. A.N.D. 
CONSTRUCT S.R.L. Iaşi, (aprox.0,5 ml),în 
conformitate cu prevederile Legii Arhivelor 
Naţionale nr.16/1996.

Ofertele de servicii se depun la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iași, Calea 
Chișinăului, nr.17, et.4, cam. 405, jud. Iași, 
până la data de 23.09.2019, ora 16.00, în 
plic închis, cu menţiunea „a nu se deschide 
până la data de 25.09.2019, ora 13.00”.

Deschiderea ofertelor va fi efectuată în 
data de 25.09.2019, ora 13.00.

Oferta va conţine obligatoriu următoare le:
- preţul defalcat, în lei - servicii prelucrare/ml 
și depozitare/an  și termenul de executare a 
lucrării de prelucrare;
- certificatul din care reiese că ofertantul 
este atestat și calificat în prestarea unor 
astfel de servicii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de 
la lichidatorul judiciar, tel. 0232-709.991, 
0745.534.462, 0749.938.903 sau email 
office@bssgroup.ro.

Plata serviciilor contractate se va 
efectua din fondurile U.N.P.I.R

dIVErSE
ANUNT PUBLIC 1. SECTORUL 1 AL 

MUNICIPIULUI BUCURESTI, avand sediul 
in Bd.Banu Manta, nr.9, Bucuresti, titular 
al planului/programului „Plan Urbanistic 
Zonal Coordonator al Sectorului 1 din 
Municipiul Bucuresti“, localitatea Bu-
curesti, sector 1, anunta publicul interesat 
asupra organizarii dezbaterii publice 
pentru proiectul de plan/program propus, 
inclusiv a raportului de mediu. Dezbaterea 
publica va avea loc la Hotel Pullman 
Bucuresti World Trade Center, Piata 
Montreal nr. 10, Bucuresti, Sala New York, 
la data de 30.10.2019, ora 16:30. La 

dezbaterea deschisa publicului vor 
participa urmatoarele institutii: APM 
Bucuresti, DSP Bucuresti, Distrigaz Sud 
Retele SRL, Enel Distributie Muntenia SA, 
Metrorex SA, STB, GNM Comisariatul 
Municipiului Bucuresti, AN Apele Romane 
- Directia Apelor Arges-Vedea, Apa Nova 
Bucuresti SA, Institutia Prefectului 
Municipiului Bucuresti, PMB - Directia de 
mediu, MDRAP, CNAIR, ISU Bucuresti, 
Ocolul Silvic - Directia Silvica Bucuresti.

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

ADUC rulote și 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.

DEZLEGĂRI

Distracţie 
garantată de
un InvEntatoR DE omEnIE: E; COS; G; 
B; BARA; TALPI; U; UZURPARE; TAS; ZIAFET; 
LINIAT; TI; BINE; TOCI; G; G; L; MART; 
SANTINELE; IE; OAC; USURATIC; NODUROS; 
TAR; PU; ETC; NEV; FUNCTII; FAR; DESI; 
TIR; T; BA; IVI; INS; SIC; RUTINAT; ERA; ON; 
GAI; ACIUATI; AMU; CUB; ICAR; PALPA; ZA; 
OGOIT; PONTON; ROURA; IBISI; ST; UNU; 
ASPIRAT; ATA; ETRIER; ENERVAT.

nuntĂ REGaLĂ: AMARA; SUFLA; BATERII; 
LER; IS; PIATRA; S; SAPA; DUOURI; CURB; 
ACTE; ARBALETA; ZO; CAL; OX; DRUM; A; 
IOC; FAIMA; CICLAMA; GAG; IM; ADORMI-
TI; ANANAS; IDEI l IDEAL; MIGRA; MIGRE-
NA; AUR; AS; HRANIT; D; STRA; SCAUNE; 
RAIA; ARIE; MUSCHETA; SP; ASA; TX; SCAI; 
D; TUI; BIATA; OPERETA; RIT; NE; ARATA-

TOR; ARCTIC; MESA.
am scos untuL DIn toŢI: PACIFIC; 
LAICI; AVARI; ACUMULA; PAL; OCROTITOR; 
INFURIAT; CICA; OPEN; OBIDITI; NO; SORA; 
AT; TF; SPIRA; ORIBIL; ATA; APAR; IA; A; T; 
RATIUNE; IST; ACARI; RACHETA; CULTIVA; 
RUTA; AVEA; ARMASARI; EUGEN IONESCU.

aȘa ȘI pE DIncoLo: P; D; ALB; I; P; P; 
ARBUST; OSCIOARE; IL; CASAP; OSPAT; UNI-
CATE; RU; TAPA; STEP; FIINTA; AN;
HI; RAS; INDIVID; DICTAT; TIP; LIN; LENE; 
NENE; ARATA; MOTI; MURITOR; I; SA-
VANTA; INS; AU; NATIE; MOCAN; SC; JET; 
MATUR; NATAL; RISIPA; AMANA; I; LEIT; 
ASUDAT; TIV; N; DE; ORASE; AP; NASI; CO; 
ILIC; SHOW; OLE; ARCADE; AIURA; PIN.
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NOTIFICĂRI  

                     CĂTRE, 
toţi creditorii debitoarei SC ZOLYX SRL

În temeiul art.145 și 146 si urm din Legea 
nr.85/2014, vă notificăm deschiderea 
procedurii insolventei in forma simplificată 
prevăzută de Legea nr.85/2014 asupra 
debitoarei SC ZOLYX SRL, cu sediul in 
Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod 
nr.64, ap.7,  judet Cluj, cod de identificare 
fiscala 28219940, Numar de ordine in 
Registrul Comertului J12/688/2011, prin 
Sentinta Civila din 11.09.2019, dată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr.314/1285/2019. Creanțele născute 
după data deschiderii proceduri, în pe
rioada de observație vor fi plătite conform 
documentelor din care rezultă, fără a fi 
înscrise la masa credală, conform 
disopozițiilor art.102 alin.6 din legea 
insolvenței, în limita disponibilului.  Cre
ditorii debitorului, inclusiv cei care au 
înregistrat creanțe împotriva debitorului în 
perioada de observație sunt notificați ca 
în termen de 10 zile de la primirea 
prezentei să indice cuantumul caaențelor 
născute în perioada de observație și să 
depună documentele din care acestea 
rezultă. 

Administrator judiciar  EXTREM  INSOLV 
IPURL cu sediul in Ploiești, str. Gheorghe 
Doja, Nr.21, Bl.35A2, Parter, ap.1, jud. 
Prahova anunta deschiderea procedurii 
generale de insolventa a debitoarei 
DAFFYMAN PLAST SRL (Dosar 
nr.2434/105/2019). 1) Termen limită 
înregistrare cereri admitere a creanţa  
21.10.2019; 2) Termen tabel preliminar 
11.11.2019; 3)  Termen tabel definitiv 
10.12.2019; Adunare creditori la data de 
15.11.2019,  ora13:00 care va avea loc la 
sediul administratorului judiciar.

Lichidatorjudiciar  EXTREM  INSOLV 
IPURL cu sediul in Ploiești, str. Gheorghe 
Doja, Nr.21, Bl.35A2, Parter, ap.1, jud. 
Prahova anunta deschiderea procedurii 
simplificate de insolventa a debitoarei 
VALSTEEL CONSTRUCT SOLUTION 
SRL (Dosar nr.3736/105/2019). 1) Termen 
limită înregistrare cereri admitere a creanţa  
11.10.2019; 2) Termen tabel preliminar 
21.10.2019; 3)  Termen tabel definitiv 

14.11.2019; Adunare creditori la data de 
25.11.2019,  ora13:00 care va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar.

DIVERSE
ANUNT PUBLIC 2. SECTORUL 1 AL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI, avand sediul 
in Bd. Banu Manta, nr.9, Bucuresti, titular 
al planului/programului „Plan Urbanistic 
Zonal Coordonator al Sectorului 1 din 
Municipiul Bucuresti“, localitatea Bucuresti, 
sector 1, anunta publicul interesat asupra 
organizarii dezbaterii publice pentru 
proiectul de plan/program propus, inclusiv 
a raportului de mediu. Dezbaterea publica 
va avea loc la Hotel Pullman Bucuresti 
World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, 
Bucuresti, Sala New York, la data de 
30.10.2019, ora 16:30. La dezbaterea 
deschisa publicului vor participa ur
matoarele institutii: APM Bucuresti, DSP 
Bucuresti, Distrigaz Sud Retele SRL, Enel 
Distributie Muntenia SA, Metrorex SA, 
STB, GNM Comisariatul Municipiului 
Bucuresti, AN Apele Romane Directia 
Apelor ArgesVedea, Apa Nova Bucuresti 
SA, Institutia Prefectului Municipiului 
Bucuresti, PMB Directia de mediu, 
MDRAP, CNAIR, ISU Bucuresti, Ocolul 
Silvic Directia Silvica Bucuresti.

Asociatia Composesoratelor „De Padure si 
Pasuni Rau Mic“ si „Plai“, titulari ai planului 
,,Studiu aditional privind modificarea 
prevederilor amenajamentului silvic al 
fondului forestier proprietate privata 
apartinand Asociatiei Composesoratelor „De 
Padure si Pasuni Rau Mic“ si „Plai“  U.P. I 
Rau Mic si Plai, judetul Hunedoara``,din jud. 
Hunedoara aduce la cunostinta publicului ca 
decizia etapei de incadrare, din procedura 
de reglementare conform H.G. nr.1076/2004, 
este cea de adoptare a planului fara aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite in scris, in termen 
de 10 zile calendaristice, la sediul APM 
Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

Ocskay Istvan Mihaly, titular al planului 
,,Amenajamentul fondului forestier 
proprietate privata apartinand persoanelor 
fizice Ocskay IstvanMihaly, Ocskay Maria
Eniko, Dr. Ocskay MartonJozsef, Dr. 
Ocskay LaszloJozsef, Ocskay Jozsef
Sandor, Dr.Balogh Arpad si Ocskay Lehel 
U.P.II Ocskay, judetul Hunedoara``,din jud. 
Hunedoara aduce la cunostinta publicului 

ca decizia etapei de incadrare, din 
procedura de reglementare conform H.G. 
nr. 1076/2004, este cea de adoptare a 
planului fara aviz de mediu. Propunerile de 
reconsiderare ale deciziei se vor transmite 
in scris, in termen de 10 zile calendaristice, 
la sediul APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25.

SELECȚII OFERTE
INSEVAL IPURL  în calitate de ad
ministrator judiciar al SC ANDANY 
TRADING SRL ANUNŢĂ: Organizarea 
unei selecţii de oferte în vederea angajării 
unui expert evaluator membru al Asociaţiei 
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, care să efectueze evaluarea 
activelor din patrimoniu debitoruluicompus 
din: livada pomifructiferi in suprafata de 
aprox 20ha, cladire depozit com par
timentata in depozite frigorifice si spatiu 
de ambalare, instalatie de sortare si 
ambalare. Selectia se va face direct in 
baza ofertelor tehnice si financiare scrise 
transmise de ofertanti. Ofertele se pot 
transmite prin poștă, la adresa Giurgiu, 
Str. Mirceacel Batran, bloc 16, parter. jud. 
Giurgiu, prin fax la nr. (0246)230.690, sau 
pe adresa de mail: mradoi5@gmail.com 
până în data de 30.09.2019. Persoana 
contact Radoi Marian 0745129798, email: 
mradoi5@gmail.com.

INSEVAL IPURL  în calitate de lichidator 
judiciar al SC GLOBAL ENERGY 
PRODUCTION SA – în faliment ANUNŢĂ: 
Organizarea unei selecţii de oferte în vedere 
aangajării unui expert evaluator membru al 
Asociaţiei Naţionale a EvaluatorilorAutorizaţi 
din România, care să efectueze evaluarea 
activelor din patrimoniu de bitorului compus 
din:  2 cazane de apa fierbinte, 4 utilaje 
lucrari constructi pe pneuri, 5 milloace de 
transport auto, scule si elemente de birotica 
diverse (aprox.30 sortimente). Selectia se 
va face direct in baza ofertelor tehnice si 
financiare scrise transmise de ofertanti. 
Ofertele se pot transmite prin poștă, la 
adresa Giurgiu, Str. Mirceacel Batran, bloc 
16, parter. jud. Giurgiu, prin fax la nr. 
(0246)230.690, sau pe adresa de mail: 
mradoi5@gmail.com pânăîn data de 
30.09.2019. Persoana contact Radoi Marian 
0745129798, email: mradoi5@gmail.com.

LICITAȚII
AUTOTOTAL LOGISTIC SRL prin lichidator 
judiciar, organizeaza licitatie publica in 
București, bd. Pache Protopopescu, nr.24, 
Et.3, ap.8, Sector 2, la ora 12:00, in datele 
24.09.2019, 01.10.2019, 08.10.2019, 
15.10.2019, 22.10.2019, pentru vanzare 
”STOC DE MARFA” aflate in patrimoniul 
AUTOTOTAL LOGISTIC SRL–valoare totală 
54.400lei. Caiet sarcini: 1.000 lei.Preturile nu 
conțin TVA.dogaru.oana.asociatii@gmail.com.

MOLDOINSOLV SPRL, lichidator judiciar al 
S.C. BLAGAMIR  S.R.L., vinde la licitație 
publică bunul imobil reprezentând teren în 
suprafață totală de 6.800 mp. situat în com. 
Agapia, sat Agapia, jud. Neamț, nr. cadastral 
939, înscris în Cartea Funciară a localității 
Agapia sub nr. 50060, compus din teren 
intravilan arabil în suprafață de 1819 mp. și 
teren arabil extravilan în suprafață de 4981 mp 
la prețul de 56.775 lei fără TVA.
Prețul de vânzare a bunului de mai sus 
reprezintă 75% față de prețul stabilit prin 
rapoartele de evaluare și nu conține TVA.
Prima licitație va avea loc la data de 25.09.2019, 
ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Piatra Neamț, str. Privighetorii, nr.10, bl.B8, 
sc.A, ap.24, jud. Neamț iar în caz de 
neadjudecare se va repeta în aceleași condiții 
și la aceeași oră în data de 07.10.2019, 
17.10.2019 și 28.10.2019.
Cei interesați sunt rugați să se adreseze 
lichidatorului judicicar în vederea vizionării 
bunului, achiziționarea regulamentului de 
vânzare și depunerii ofertei de cumpărare.
Relații la telefon: 0233.238555/0744770325.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, 
desemnată în calitate de lichidator judiciar al 
societății REMO IMPEX S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitație 
publică cu strigare pentru vanzarea fondului 
de comerț REMO IMPEX SRL, fond constituit 
din bunuri mobile și din bunul imobil,situat 
în Mun. Turda Str. Dr. Ion Rațiu,conform 
caietului de sarcini.

Licitația va avea loc în data de 19.08.2019, 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 lucrătoare anterioară licitației. În caz de 
neadjudecare licitația se va repeta în datele 
de30.08.2019, 13.09.2019, 27.09.2019, 
11.10.2019, 25.10.2019de la aceași oră și în 
aceleași condiții.
Prețul de pornireal fondului de comerț este de 
1.022.117 RON +TVA conform dispozițiilor 
legale, urmând ca prețul pentru bunurile 
mobile să fie ajustat ulterior efectuării unui 
inventar al bunurilor deteriorate sau care 
nu mai pot fi folosite, prin întocmirea unui 
proces verbal de casare al acestora. 
Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603.

AA TOTAL INSOLVENCY SPRL, identificată 
cu CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul 
practicienilor în insolvenţă: 0399, având sediul 
social: str. Poet Grigore Alexandrescu nr.83, 
sector 1, București, în calitate de LICHIDATOR 
JUDICIAR al debitoarei a debitoarei MPA 
IMOBILIARE SERV SRL, identificată cu CUI 
17109674, nr. înreg. la Reg.Com.: 
J40/382/2005; având sediul social în  București 
Sectorul 5, Str. Verigei, Nr. 6, Bloc 2, Scara 4, 
Etaj 10, Ap. 183, vinde prin licitație publică bun 
imobil, teren intravilan în suprafață de 1.991,91 
mp, situat în Județul Ilfov, Comuna Mogoșoaia, 
conform caietului de sarcini.
Doritorii pot achiziționa caietul de sarcini de la 
sediul lichidatorului judiciar.
Prețul de pornire al licitație este 70% din 
valoarea bunului, stabilită prin Raportul de 
Evaluare.
Licitaţiile vor avea loc la datele de 07.10.2019, 
14.10.2019, 21.10.2019, 28.10.2019, 
04.11.2019, 11.11.2019, 18.11.2019, 
25.11.2019, 02.12.2019 și 09.12.2019, la 
biroul lichidatorului judiciar, situat în București, 
str.Grigore Alexandrescu, nr.83, sector 1, la  
ora 14.00.
Informaţii suplimentare la telefonul: 
021.212.17.36.

NOTIFICĂRI 
În dosarul Nr.2616/111/2019 sa dispus 
deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă împotriva SC CERTITUDINEA SRL 
CUI 28124521, cu mentiunile: termen limita 
pentru: depunerea creanţelor 21.10.2019; 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
01.11.2019; termenul de afișare a tabelului 
definitiv al creantelor 27.11.2019, termen de 
judecata 03.12.2019; adunarea creditorilor 
21.11.2019 la ora 9. Termenul de soluţionare a 
contestaţiilor este de 10 zile de la primirea 
notificarii. Vă rugăm să depuneţi la Tribunalul 
Bihor cererile dvs. de creanţă întocmite si 
timbrate conform art.104 din Legea 85/2014.

În dosarul Nr.2615/111/2019 sa dispus 
deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă împotriva SC SORIDANA SRL CUI 
17404917, cu mentiunile: termen limita pentru: 
depunerea creanţelor 15.10.2019; verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 25.10.2019; 
termenul de afișare a tabelului definitiv al 
creantelor 18.11.2019, termen de judecata 
27.11.2019; adunarea creditorilor 25.10.2019 
la ora 9. Termenul de soluţionare a contestaţiilor 
este de 10 zile de la primirea notificarii. Vă 
rugăm să depuneţi la Tribunalul Bihor cererile 
dvs. de creanţă întocmite si timbrate conform 
art.104 din Legea 85/2014.

Subscrisa, CII POP IULIA-MARIA cu sediul 
procesual în ClujNapoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr.29A, jud. Cluj, CIF 26619141, în 
calitate de administrator judiciar

NOTIFICĂ

       Deschiderea procedurii falimentului 
împotriva debitoarei POPASUL ROMANILOR 
S.R.L S.R.L prin Sentințacivilă 
nr.1479pronunţată de TribunalulSpecializatCluj 
la data de11.09.2019, îndosarul cu 
nr.455/1285/2019.Termenul limită pentru 
înregistrarea eventualelor opoziţii la 
deschiderea procedurii: 10 zile de la publicarea 

prezentei notificări.Termenul limită pentru 
depunerea cererii de admitere a creanţelor 
este 23.10.2019.Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
este 13.11.2019.Data limită pentru depunerea 
contestaţiilor cu privire la creanţele și drepturile 
de preferinţă trecute de administratorul judiciar 
în tabelul preliminar este de7 zile de la 
publicarea în BPI a acestuia. Termenul pentru 
definitivarea tabelului la data de04.12.2019.
Prima adunare a creditorilor va avea loc la 
data 18.11.2019, ora 14:00, în Loc. Huedin, 
str.PțaRepublicii, nr.8, bloc D1, scara B, 
etaj 1, ap.10, jud. Cluj.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu 
sediul în ClujNapoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr.29A, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol 2A0444, în calitate de 
administrator judiciar:

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenței în formă 
generalaîmpotriva debitoarei ROMIAN 
NORICONS S.R.L, prin Încheierea civilă din 
data de 04.09.2019pronunțată de către 
Tribunalul Buzău, în dosarul cu 
nr.881/114/2019.Termenul limită pentru 
înregistrarea eventualelor opoziţii la 
deschiderea procedurii:10 zile de la primirea 
notificării. Termenul limită pentru depunerea 
cererii de admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului este 21.10.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar 
al creanțelor este11.11.2019. Data limită 
pentru depunerea contestațiilor cu privire la 
creanțele și drepturile de preferință trecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului 
Preliminar. Termenul pentru soluționarea 
eventualelor opoziții sau contestații și pentru 
definitivarea tabelului creanțelor 
este09.12.2019. Prima adunare a creditorilor 
va avea loc la sediul Tribunalului Buzău la data 
de 12.12.2019, ora 12.00
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Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al DWT IMMO S.R.L. Ghiroda – 
Timiş, cu actualul sediu social în loc. Ghiroda, Calea Lugojului nr. 67, jud. Timiş, C.U.I. 22292054, nr. de înreg. O.R.C. J35/3141/2007, numită 
potrivit Încheierii civile nr. 1039/27.09.2018, pronunţată de Tribunalul Timiş, în dosarul nr. 10829/30/2013, anunţă scoaterea la vânzare 
prin licitaţie publică la data de 30.09.2019, ora 14.00, a activelor DWT IMMO S.R.L. Ghiroda – Timiş, la sediul procesual 
ales al lichidatorului judiciar din mun. Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiş:

Nr. 
activ Denumire şi descriere active    

Valoare 
evaluare 

 (fără T.V.A.) 

Valoarea 
de pornire 

licitaţie  
(fără T.V.A.)

Clădire convertibilă în BLOC DE LOCUINŢE cu regim de înălţime S+D+P+5E+Er, situată în mun. Timisoara, Calea 
Aradului str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 28B, jud. Timiş

  Clădire convertibilă în BLOC DE LOCUINŢE cu regim de înălţime S+D+P+5E+Er, 
situată în mun. Timisoara, Calea Aradului str. Dr. Grigore T. Popa, nr. 28B, jud. Timiş, 
suprafaţă construită (P+5E+Er) de 7.104 m.p., cu regim de înălţime S+D+P+5E+Er, în curs de execuţie 
(structura, închiderile, compartimetările, tencuielile, gleturile şi parte din instaţii fiind realizate) respectiv 
subsolul şi demisolul fiind configurate în 77 locuri de parcare, iar parterul, cele 5 etaje şi etajul 6 fiind 
structurate în 104 apartamente, cu două şi câte o camera fiecare, înscrisă in C.F. nr. 431370/Timisoara, cu 
nr. cad. 431370);

 Teren CC aferent cu suprafaţa de 2.807 mp, înscris în C.F. nr. 431370/Timisoara, cu nr. cad. 431370 
pe care se afla clădire descrisă anterior

 Teren CC, intravilan cu suprafaţa de 2.787 mp, înscris în C.F. nr. 431322/Timişoara, cu nr. cad. 
431322, liber de construcţii

7.153.600 € 5.722.880 €*

* Sumă ce va fi achitată în lei la cursul valutar BNR din ziua plăţii

Publicatia de vânzare în format extenso poate fi descărcată de pe site-ul www.insolventa.ro.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada 

acestui fapt până la data de 27.09.2019, ora 14.00, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Timişoara, str. Proclamaţia de 
la Timişoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiş.

Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune până la data de 27.09.2019, ora 14.00, la sediul procesual ales al 
lichidatorului judiciar din mun. Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 7, et. 1, cam. 28, jud. Timiş, documentele prevăzute în caietul de 
sarcini, care se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de luni până vineri, orele 08.00 – 16.00. 

Relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.insolventa.ro si la numerele de telefon: 0749-244.377, 0757-545.545, 0232–
243.864.

Lichidator judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.

LICITAȚII

taur

gemeni

BerBeC
rezolvați probleme legate de cămin. partenerul 
de viață vă susține și este dispus să vă ajute. 
Întâmpinați probleme de natură birocratică. 
Dacă aveți de luat decizii importane, bazați-vă 
pe intuiție.

Aveți succes în toate activitățile casnice. primiți o 
sumă importantă de pe urma unei afaceri și vă 
faceți planuri de viitor împreună cu partenerul de 
viață. Nu începeți decât ceea ce sunteți sigur că 
puteți duce la bun sfârșit.

raC
Aveți posibilitatea să faceți schimbări importante în 
viața dvs., mai ales în privința relațiilor sentimentale. 
Faceți cunoștință cu câteva persoane interesante, 
care v-ar putea deveni parteneri de afaceri. Țineți 
cont de opiniile partenerului de viață.           

Leu

FECIOARĂ

Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat,  
rezervați-vă timp pentru a vă relaxa din când 
în când. Faceți cunoștință cu o persoană 
deosebită, care va juca un rol important în viața 
dvs. sentimentală. 

BALANŢĂ
Aveți succes în afaceri și în activitățile casnice. 
Aveți posibilitatea să faceți schimbările la care vă 
gândiți de ceva timp. Țineți seama de părerile unui 
bărbat mai în vârstă. Nu începeți prea multe treburi 
deodată, pentru că nu le puteți duce la bun sfârșit!              

SCOrPiOn
se pare că sunteți hotărât să faceți o schimbare în 
privința relațiilor sentimentale. petreceți momente 
relaxante într-o reuniune cu prietenii. Chiar dacă 
sunteți în centrul atenției, lăsați-i și pe ceilalți să 
vorbească. evitați discuțiile cu o femeie.

SĂGETĂTOR
Aveți de făcut mai multe drumuri scurte pentru 
casă și pentru un membru mai tânăr al familiei. 
Nu vă planificați activități importante pentru astăzi, 
fiindcă este puțin probabil să vă puteți respecta 
programul. Ocupați-vă de probleme financiare!

CaPriCOrn
Aveți ocazia să dați sfaturi excelente unor persoane 
mai tinere. Cu sprijinul financiar al unei rude, vă 
puteți îndeplini dorința de a cumpăra un obiect de 
uz casnic. este o zi favorabilă investițiilor și întâl-
nirilor cu prietenii, însă nu vă neglijați partenerul!

VĂRSĂTOR
Aveți tendinta să vă dedicați total muncii și să 
neglijați relațiile sentimentale. Acordați mai multă 
atenție familiei.  Vi se propune participarea într-o 
afacere. Nu vă grăbiți să luați o decizie, pentru că 
afacerea ar putea să nu fie exact ceea ce pare.  

PEŞTI
sunteți decis să terminați o activitate începută mai 
demult în casă. puteți beneficia de ajutorul unei 
rude, dar va trebui să îi suportați sfaturile insistente. 
Aveți grijă să nu se ajungă la ceartă! Vă întâlniți cu o 
persoană apropiată.

sunteți puțin descurajat de numărul problemelor 
pe care le aveți de rezolvat. Cu calm și răbdare, 
aveți toate șansele să realizați tot ce v-ați propus 
pentru azi. Faceți schimbări în casă, spre satisfacția 
partenerului de viață. Fiți atent pe ce dați banii!

sunteți dezamăgit din cauza unei afaceri care nu 
merge conform așteptărilor. Nu vă descurajați. pur 
și simplu, astăzi nu este o zi bună pentru afaceri. 
petreceți mai mult timp alături de persoana iubită. 
puteți să faceți împreună planuri de viitor. 

DEZLEGĂRI

un InvEntatoR DE omEnIE: E; COS; G; B; BARA; TALPI;  
U; UZURPARE; TAS; ZIAFET; LINIAT; TI; BINE; TOCI; G; G; L; 
MART;
SANTINELE; IE; OAC; USURATIC; NODUROS; TAR; PU; ETC; NEV; 
FUNCTII; FAR; DESI; TIR; T; BA; IVI; INS; SIC; RUTINAT; ERA; ON; 
GAI; ACIUATI; AMU; CUB; ICAR; PALPA; ZA; OGOIT; PONTON; 
ROURA; IBISI; ST; UNU; ASPIRAT; ATA; ETRIER; ENERVAT. 
nuntĂ REGaLĂ: AMARA; SUFLA; BATERII; LER; IS; PIATRA; 
S; SAPA; DUOURI; CURB; ACTE; ARBALETA; ZO; CAL; OX; DRUM; 
A; IOC; FAIMA; CICLAMA; GAG; IM; ADORMITI; ANANAS; IDEI l 
IDEAL; MIGRA; MIGRENA; AUR; AS; HRANIT; D; STRA; SCAUNE; 
RAIA; ARIE; MUSCHETA; SP; ASA; TX; SCAI; D; TUI; BIATA; OP-

ERETA; RIT; NE; ARATATOR; ARCTIC; MESA.
am scos untuL DIn toȚI: PACIFIC; LAICI; AVARI; ACU-
MULA; PAL; OCROTITOR; INFURIAT; CICA; OPEN; OBIDITI; NO; 
SORA; AT; TF; SPIRA; ORIBIL; ATA; APAR; IA; A; T; RATIUNE; IST; 
ACARI; RACHETA; CULTIVA; RUTA; AVEA; ARMASARI; EUGEN 
IONESCU.
aȘa ȘI pE DIncoLo: P; D; ALB; I; P; P; ARBUST; OSCIOARE;
IL; CASAP; OSPAT; UNICATE; RU; TAPA; STEP; FIINTA; AN; HI; 
RAS; INDIVID; DICTAT; TIP; LIN; LENE; NENE; ARATA; MOTI; 
MURITOR; I; SAVANTA; INS; AU; NATIE; MOCAN; SC; JET; MATUR; 
NATAL; RISIPA; AMANA; I; LEIT; ASUDAT; TIV; N; DE; ORASE; AP; 
NASI; CO; ILIC; SHOW; OLE; ARCADE; AIURA; PIN.


