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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADUNĂRI GENERALE
BERGENBIER SA, Oraşul Voluntari, 
Șoseaua Bucureşti Nord, nr.10, Clădirea 
O1, etaj 5, județul Ilfov, România, J23/778/ 
2015, EUID ROONRC. J23/778/2015, CUI: 
6608725, Capital social: 108.345.438RON. 
Convocator al Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor Bergenbier SA. Consiliul de 
Administrație al Bergenbier SA, o societate 
română pe acțiuni, înfiinţată şi funcţionând 
conform legislaţiei din România, având 
sediul social în oraşul Voluntari, şos.
Bucureşti Nord, nr.10, Clădirea O1, etaj 5, 
județul Ilfov, România, înregistrată la 
Registrul Comerţului cu numărul: J23/778/ 
2015, EUID ROONRC. J23/778/2015, 
având codul unic de înregistrare (CUI): 
6608725 şi un capital social de 108.345.438 
RON (denumită în continuare „Societatea”), 
în conformitate cu prevederile Legii 
Societăţilor nr.31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare („Legea Societă-
ţilor”) şi ale Articolului 11.5 din actul 
constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Societății („AGOA”), spre a fi 
întrunită în data de 27 august 2019, ora 
9.00 am, la sediul social al Societății, situat 
în oraşul Voluntari, şos.Bucureşti Nord, 
nr.10, Clădirea O1, etaj 5, județul Ilfov, 
România, pentru toți acționarii înscrişi în 
registrul acționarilor Societății în ziua 
anterioară datei AGOA („Data de 
Referință”). În cazul în care la data de 27 
august 2019, ora 9.00 am, nu se îndeplinesc 
condiţiile de cvorum prevăzute de Legea 
Societăţilor şi de Actul Constitutiv, şedința 
AGOA se va ține în data de 28 august 
2019, ora 9.00 am, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi este 
următoarea: 1.Aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale corespunzătoare exerciţiului 
financiar al anului 2018. 2.Decizie în 
legătură cu repartizarea profitului net 
aferent exercițiului financiar al anului 2018. 
3.Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019. 4.Aprobarea 
numirii auditorului financiar Pricewater-
houseCoopers Audit SRL pentru anul 
2019, cu durata mandatului de 1 an. 
5.Ratificarea deciziilor consiliului de 
administraţie şi descărcarea de gestiune a 
acestuia până la data adunării generale 
(27.08.2019). 6.Autorizarea unor mandatari 
ai Societăţii cu privire la îndeplinirea tuturor 

formalităţilor necesare înregistrării la Oficiul 
Registrului Comerţului Ilfov a hotărârilor 
AGOA. La AGOA sunt îndreptăţiți să 
participe şi îşi pot exercita dreptul de vot 
numai acţionarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor Societății la Data de Referință, 
fie personal (prin reprezentanții legali), fie 
prin reprezentant, pe bază de procură 
specială. Accesul acţionarilor îndreptățiţi 
să participe la AGOA va fi permis prin 
prezentarea: (i)în cazul acționarilor per-
soane fizice, a actului de identitate (carte 
de identitate pentru cetățenii români sau 
paşaport/legitimație de şedere pentru 
cetățenii străini, după caz) sau (ii)în cazul 
reprezentantului legal al acționarului 
persoană juridică, pe baza unui document 
oficial care îi atestă această calitate (ex.: 
act constitutiv certificat de o autoritate, 
extras/certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerţului sau altă dovadă 
emisă de o autoritate competentă). 
Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal întocmite într-o limbă 
străină vor fi însoțite de o traducere în 
limba română realizată de un traducător 
autorizat. Acționarii persoane fizice pot, de 
asemenea, participa şi vota în AGOA prin 
reprezentare, în baza unei procuri speciale 
acordate pentru respectiva AGOA, însoțită 
de o copie a actului de identitate al 
acționarului persoană fizică. Acționarii 
persoane juridice pot fi reprezentați în 
AGOA şi prin persoane împuternicite de 
reprezentanții legali ai acționarului 
persoană juridică, pe baza unei procuri 
speciale semnate de reprezentantul legal 
al acţionarului însoțită de documentele 
menționate anterior, care atestă capacitatea 
de reprezentant legal a persoanei ce 
semnează procura specială. Un exemplar, 
în original, al procurii speciale însoţit de 
documentele menționate mai sus se va 
depune/expedia, astfel încât să fie 
înregistrate la Societate cu cel puţin 48 de 
ore înainte de AGOA. Unul sau mai mulţi 
acționari reprezentând individual sau 
împreună cel puțin 5% din capitalul social 
al Societății au dreptul, în condițiile legii, să 
introducă noi puncte pe ordinea de zi. 
Orice acţionar interesat are dreptul să 
obțină o copie a raportului administratorilor 
privind acoperirea pierderilor Societății 
prin utilizarea primelor şi profiturilor 
reportate şi să adreseze întrebări referitoare 
la punctele de pe ordinea de zi şi activitatea 
Societății. Societatea va putea formula un 
răspuns general pentru întrebările cu 
acelaşi conținut. Răspunsul la întrebările 
acționarilor va fi dat în cadrul şedinței. 
Data: 25 iulie 2019, Bergenbier SA. Lucian 
Laurențiu Ghinea, Preşedinte al Consiliului 
de Administrație.

ACHIZIȚII PUBLICE
SC NYMPHAEA RESORT SRL anunță 
lansarea procedurii de achiziție grup 
electrogen pentru proiectul ”Înființare 
structură de primire turistică cu funcțiuni 
integrate de cazare, alimentație şi agre-
ment, Hotel 4* -Novotel Oradea”. 
Obiectul achiziției: Grup electrogen 350-
400 KVA capotat, insonorizat –1 bucată.
Documentația de atribuire poate fi solicitată 
la adresele de e-mail  nymphaea.resort.
oradea@gmail.com; felicia.tent@
hotelnymphaea.ro sau la adresa Judeţ 
Bihor, Municipiul Oradea, strada NUFĂ
RULUI, nr.30.
Data şi ora limită de depunere a ofertei:  
06.08.2019 ora 15:00.
Pentru informații suplimentare vă puteți 
adresa la: sediul SC NYMPHAEA RESORT 
SRL, adresa: Judeţ Bihor, Municipiul 
Oradea, strada NUFĂRULUI, nr. 30, 
Telefon: 0259.436.022; 0259.419.757; 
0745.106.773, Fax: 0259.479.140, E-mail: 
nymphaea.resort.oradea@gmail.com si 
felicia.tent@hotelnymphaea.ro, persoană 
de contact Felicia Țenț.

PIERDERI ACTE
CATRINOIU GEORGE–MARINEL PFA, 
CUI: 31494362, F16/504/2013, Declara 
pierdute  certificate constatatoare. Se 
considera NULE.

DIVERSE
SC ECOREC SA, cu sediul în Șos. de 
Centură 2, Popești Leordeni, anunţă 
depunerea solicitării de obținere a 
autorizaţiei integrate de mediu pentru 
activitatea ce se desfăsoară în Popești 

Leordeni, Șos. de Centură nr. 2, Depozit 
Glina. Activitatea se încadrează în Anexa 1 
la Legea nr. 278/2013: la punctul 5.4 
Depozite de deşeuri care primesc peste 10 
tone de deşeuri pe zi sau o capacitate 
totală de peste 25000 de tone, cu excepția 
depozitelor pentru deșeuri inerte. 
Informaţiile privind impactul potenţial 
asupra mediului al activităţii pentru care se 
solicită autorizaţia integrata de mediu se 
pot obține de la sediul APM Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti, luni-
joi între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 
8.30-14.00. Observaţiile, sugestiile şi 
propunerile publicului se primesc în scris, 
la sediul A.P.M. Ilfov sau prin e-mail la 
office@apmif.anpm.ro

ANUNT PUBLIC 4. SECTORUL 1 AL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI, avand 
sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd.Banu 
Manta, nr.9, cod fiscal 4505359, beneficiar 
al documentatiei „PLAN URBANISTIC 
ZONAL COORDONATOR AL SECTORULUI 
1 din MUNICIPIUL BUCUREȘTI“, localita-
tea Bucuresti, Sector 1, anunta publicul 
interesat asupra disponibilizarii proiectului 
de plan/program mentionat si a finalizarii 
raportului de mediu. Raportul de mediu 
poate fi consultat la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
9:00-11:00. Comentarii si propuneri se 
primesc in scris la sediul A.P.M.B., in 
termen de 48 zile de la data publicarii 
anuntului.

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

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

Primăria municipiului Suceava, cu 
sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de îngrijitor 
din cadrul Compartimentului Adminis-
trare Bază Sportivă Stadionul Areni al 
Serviciului Administrare Baze Sportive 
şi Zone de Agrement - Direcţia Generală 
a Domeniului Public. Concursul va 
consta în susţinerea a două probe de 
către candidaţii declaraţi admişi la se-
lecţia dosarelor, respectiv proba practică 
şi interviul. Condiţii specifice de 
participare la concurs: studii generale/
medii, vechime în muncă de minimum 6 
luni. Concursul se organizează conform 
calendarului următor: 8 august 2019, 
ora 14.00 - termenul limită pentru 
depunerea dosarelor de cocurs la sediul 
Primăriei municipiului Suceava; 20 
august 2019, ora 10.00 - proba practică 
ce se va desfăşura la sediul Direcţiei 
Generale a Domeniului Public, str. 
Universităţii nr.2. Data, ora şi locul sus-
ţinerii interviului se afişează obliga toriu 
odată cu rezultatele la proba practică. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul resurse umane, camera 45 sau 
la telefonul 0230-212696, interior 152 
sau 252.  
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BerBeC

Aveți șanse mari de succes la locul de muncă sau în 
afaceri și s-ar putea să fiți nevoit să faceți mai multe 
drumuri scurte. O persoana cu autoritate, care vă 
apreciază corectitudinea, este dispusă să vă acorde 
un sprijin important. 

Chiar dacă sunteți preocupat de probleme person-
ale importante, acordați mai multă atenție relației 
cu persoana iubită. O ieșire în doi v-ar ajuta să vă 
deconectați de la problemele cotidiene și v-ar oferi 
ocazia să faceți planuri pentru perioada următoare. 

raC
Sunteți în formă și aveți posibilitatea să rezolvați o 
problemă financiară a familiei. La locul de muncă 
sau în afaceri puteți să vă ocupați de probleme 
dificile și să finalizați o lucrare pe care ați început-o 
cu mai mult timp în urmă. 

Leu

FECIOARĂ

Luați o decizie în urma căreia va trebui să vă 
schimbați programul. Este o zi bună pentru rezol-
varea problemelor financiare, dar evitați speculațiile 
de orice fel. Prietenii v-ar putea invita să participați 
la organizarea unui eveniment interesant.    

BALANŢĂ

Capacitatea de comunicare este azi la cote înalte. 
Prin urmare, este o zi bună pentru negocieri în 
afaceri și pentru discutarea chestiunilor delicate 
în plan sentimental și în familie. Este posibil să fiți 
nevoit să vă planificați o călătorie în interes familial.       

SCOrPiOn

O călătorie în interes profesional v-ar putea 
prilejui o realizare deosebită. Aveți răbdare și evitați 
discuțiile în contradictoriu cu colegii de muncă 
sau cu partenerii de afaceri. Rezolvați o problemă 
sentimentală mai veche. 

SĂGETĂTOR

Sunteți tentat să vă implicați în mai multe activități 
în același timp. Puteți să vă bazați pe ajutorul 
prietenilor. Obțineți câștiguri financiare, dar evitați 
speculațiile. Luați o decizie importantă în privința 
relației cu persoana iubită. 

CaPriCOrn
Sunteți nevoit să faceți o călătorie neplanificată, 
în interesul familiei. Ziua de azi este favorabilă 
comunicării și negocierilor. Profitați de ocazie 
pentru a finaliza o lucrare în care ați investit timp 
și efort. 

VĂRSĂTOR

Ziua de azi este favorabilă comunicării și călătoriilor 
în interes profesional sau de afaceri. Pe plan senti-
mental este posibil să luați o decizie care va aduce 
schimbări benefice pe termen lung. Seara s-ar 
putea să fiți invitat la prieteni. Nu neglijați odihna!

PEŞTI
Primiți un cadou de la persoana iubitp li sunteți 
invitat într-o călătorie împreună cu prietenii. Luați o 
decizie importantă pe plan sentimental. Bazați-vă 
pe intuiție. O veste mai puțin plăcută pe care o 
primiți v-ar putea modifica programul.

O persoană apropiată vă invită pe neașteptate la 
o întrunire. Nu vă eschivați, fiindcă sunt șanse să 
faceți cunoștință cu o persoană deosebită cu care 
puteți lega o prietenie durabilă. Este o zi bună 
pentru a lua deciziile importante.

O persoană apropiată vă face o surpriză de care 
vă veți bucura în mod deosebit. Capacitatea de 
comunicare ar trebui să fie foarte bună și să vă 
ajute să rezolvați o problemă profesională delicată. 
Sunteți invitat la o petrecere. Fiți cumpătat.      

Hor scop
viNERi, 26 iuLiE 2019 - LEu

Distracţie 
garantată de

DEZLEGĂRI INTEGRAME

LA POARTA RAIULUI. RE-
SUSCITEAZA ASTIA.
ÎN SIR... INDIAN. I; CUB; 
N; F; INSA; ACUTE; CALA-
BALAC;
HAL; ZORIRI; STATII; CO; 
AB; IE; AMARA; I; R; RE; CP; 
OT;
TATUA; IARMAROC; LAN; 
NN; NEAROMATI; CRUD; IZ; 
RB;
ASA; CIUL; AP; OSTI; MAI; 
DT; ADIERE; NEON; DUR; 
UNSE;
EMU; ARIPA; EL; TENTA; 
ABA; AN; CI; XI; GRAI; HAD; 
LENTO;
BAC; STILA; I; ESTUAR, AHO; 
TV; NOR; IAR; ORANDUI;
ATAC; AURIU; ELE.
FOLK. V; D; F; C; A; TELE-
JURNAL; SUSURA; UP;
MT; TRISARI; ICI; SENIN; R; 
S; ATENTA; CRI; SOMNO-
ROASA;
GHES; CIURARI; TARE; M; 
TO; ROB; NEOFITA; CA; 
AERIENI;
ARS; SOFER; AC, ANI; CT; E; 
AMESTEC; IMPAR;
FIRI; TA; OU; PASE; NASCU-
TA; NAUTIC; ZE; ALDAMA-
SURI;
U; CARII; URAT; MUR; HAL; 
MANTA; OBIDA; TEMA; 
UIMI;
ORAR; BAIETAN; INRAITE.
CU MÂHNIRE. IB; INIC; ARTE-
RA; SPORTIVI; RANI; SER;
RISIPA; ETNA; AD; TRUP; FEE-
RIC; NAS; EROI; ARIERATI;
ARMATA; EURI; LE.

PERII. FOI; U; O; C; ZI; BIDI-
NEA; AVUT; LORD;
DROMADER; R; AR; NEG; CI; D; 
CUM; BA; CATEL; ORIE;
A CAPELLA; AMALGAM; ENE; 
II; APASI; RAVNI; TUN;
ES; LINGUSITOR; SR; IAN; UIU; 
ABIA; IAR; TOL; LAVA;
M; AER; MEDICALE; AI; P; STI-
MATA; FRECA; AA; RAP;
ORFANI; Z; ICI; EMAIL; AFLA; 
NUL; ORAR; AS; FI; RAURI;
ECTODERM; CARTIER; PALA-
LAI.
FANTEZIE: O; ULM; N; I; YUAN; 
OCEAN; E; FICTIUNE;
NIL; RONT; C; NASE; ERA; EV; 
CONFUZI; COC; EB; LEI;
IELE; RC; INOT; ALB; PARTER; 
TARAM; AFUNDATA; OI;
IL; CIUR; ATAC; VALIDA; MAS-
CA; N; DIG; FUZIUNE; ITE;
TIMID; AR; IREAL; BATAI; FRIS-
CA; PI; TAR; UI; IP; RAI; PE;
FIZIC; IDEI; Z; U; MASACRARI; 
USA; STI; CREARI; ORAR;
RACAI; IATAGANE.
RETROBLOC. ORBIT; ICI; PER; 
BATON; ATEI; CAST;
IR; ORE; ME; TIHNE; MIM; BA-
DARANE; ADAM; LAURI;
ARSI; DERAPARI; CRI; OA; USI; 
LUA; AHA; OFT; STEFAN
BANICA JR; IE; INTAI; SIP; OR; 
PRIER; APE; OCNA; ATE;
TIR; RATII; F; MAGDA CATO-
NE; TOI; UTIL; ARC; UITARE.

NOTIFICĂRI
Subscrisa DIVIZIA CENTRALA DE INSOLVENTA 
SPRL, cu sediul în Craiova, str. Crinului, nr.60, jud 
Dolj, prin Bucicoiu Valentin George număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO RFO-II-
0764, numar matricol 2A0764, desemnată în calitate 
de administrator judiciar al S.C. HALI HAP 77 SRL 
cu sediul in DrobetaTurnu Severin, Strada 
TRAIAN, Nr.103105, jud. Mehedinti, identificata 
prin CUI 34109445, nr. de înregistrare în Registrul 
Comerţului J25/135/2018  “în insolventa“, „in 
insolvency“, „en procedure collective“ prin 
încheierea sau, după caz, sentinţa nr. Sentinta 
53/2019, pronunţată la data de 12.06.2019, în dosarul 
nr.325/101/2019, vă aducem la cunoştinţă faptul că 
prin încheierea sau, după caz, sentinţa nr. Sentinta 
53/2019 pronunţată la data de 12.06.2019 în dosarul 
nr.325/101/2019 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti, 
s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei- in 
procedura generala a S.C. HALI HAP 77 SRL cu 
sediul in Drobeta-Turnu Severin, Strada TRAIAN, 
Nr.103-105, jud. Mehedinti, identificata prin CUI 
34109445, subscrisa fiind numită în calitate de 
administrator judiciar al societăţii debitoare.
I. Termenul pentru depunerea cererii de admitere 
a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor asupra averii debitorului este 
26.07.2019.
În temeiul art.114 din legea 85/2014  privind proce-
durile 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, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 14.08.2019.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar de creanţe, întocmirea, comu-
nicarea  şi afişarea tabelului definitiv de creante  este 
04.09.2019.
Termenul limită pentru depunerea raportului asupra 

cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia 
insolvenţei debitorului este 22.07.2019. 
Data primei adunări a creditorilor este 19.08.2019, 
ora 11:00 care va avea loc la sediul administrator din 
Bucuresti,sector 1, bd. Maresal Al. Averescu nr.7A, 
complex Alia, corp B, sc.B, et.4, ap.89.

LICITAŢII
Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator 
judiciar al  SUNFOTO COPȘA S.R.L. în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică cu 
strigare pentru vanzare bunuri mobile, în data de 
02.07.2019, in Cluj-Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr.29A. Documentația de înscriere va 
putea fi depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară 
licitației. În caz de neadjudecare, licitațile se vor 
repeta în datele de: 09.07.2019, 16.07.2019, 
23.07.2019 şi 30.07.2019 în aceleaşi condţii.Informații 
suplimentare se pot obține la tel:  0264/432.603.

UAT comuna Turcoaia, judetul Tulcea, organizeaza 
licitatie publica pentru vanzarea unui imobil din 
intravilanul localitatii, situat pe strada Tunelului nr.2, 
in suprafata de 632 mp defalcat astfel: in T41, A1733-
205 mp si in T41, Cc1734-427 mp. Data licitatiei 
28.08.2019, ora 10.00. Locul licitatiei: Primaria 
comunei Turcoaia, judetul Tulcea. Nivelul minim de la 
care va porni licitatia este de 14.244 lei/suprafata. 
Taxa de participare la licitatie este de 200 lei. Garantia 
de participare la licitatie este de 500 lei. La licitatie 
pot participa persoane fizice si juridice, romane sau 
straine. Regulamentul de organizare si desfasurare a 
licitatiei se poate procura de la Primaria comunei 
Turcoaia. Pentru detalii ne puteti contacta la telefon/
fax 0240/574545-Compartimentul secretariat

SC EZ GRUP SRL Calugareni, prin lichidatorul 
judiciar desemnat scoate la licitatie publica cu strigare 
urmatoarului imobil: Teren in suprafata de 21.760 mp, 
situat in loc. Ganeasa, T64, P238/2, jud. Ilfov, inscris 
in CF 51231/Ganeasa (nr. CF vechi 1048), nr. cad. 
51231 (nr. cadastral vechi 1022), apartinand SC E.Z. 
GRUP SRL. Pretul de pornire a licitatiei este de 
600.000 euro. Terenul se vinde liber de sarcini. 
Licitatiile vor avea loc in urmatoarele zile: 30.07.2019, 
02.08.2019, 07.08.2019, 14.08.2019, 21.08.2019, 
28.08.2019, 04.09.2019, 11.09.2019 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Giurgiu, str. Mircea 
cel Batran, bloc 16, parter. Informatii la telefon 
0745129798, fax 0246230690.
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OFERTE SERVICIU
Societatea Euro Apavol S.A, anunta 
inceperea procesului de recrutare si 
selectie pentru pozitia de Director General 
al Societatii. Consiliul de Administratie, 
prin Comitetul de nominalizare si remu
nerare al candidatilor pentru postul de 
Director General al S.C. Euro Apavol S.A., 
organizeaza procesul de recrutare/ selectie 
al candidatilor pentru 1 (una) pozitie de 
Director General al Societatii. Dosarele de 
inscriere ale candidatilor se vor depune la 
Serviciul Resurse Umane al societatii, Str. 
Sergent Gheorghe Dinca Nr.19 A, B, C, 
Oras Voluntari, Jud. Ilfov pana la data de 
26.08.2019, inclusiv, ora 16:00. Conditiile 
de desfasurare, respectiv de participare la 
concurs si continutul dosarului de inscriere 
sunt afisate la sediul societatii si pe site-ul 
www.apavol.ro. Informatii suplimentare 
despre procesul de recrutare si selectie 
pot fi obtinute prin solicitare scrisa pe 
e-mail la adresa office@apavol.ro sau la 
fax: 021/270.45.50.

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

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

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

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

pIERdERI aCTE
CHELU AUREL I.F., CUI: 16711581, F16/ 
1012/2004, Declara pierdute certificate 
constatatoare. Se considera NULE.

dIVERSE
SC ECOREC SA, cu sediul în Șos. de 
Centură 2, Popești Leordeni, anunţă 
depunerea solicitării de obținere a 
autorizaţiei integrate de mediu pentru 
activitatea ce se desfăsoară în Popești 
Leordeni, Șos. de Centură nr. 2, Depozit 
Glina. Activitatea se încadrează în Anexa 1 
la Legea nr. 278/2013: la punctul 5.4 
Depozite de deşeuri care primesc peste 10 
tone de deşeuri pe zi sau o capacitate 
totală de peste 25000 de tone, cu excepția 
depozitelor pentru deșeuri inerte. 
Informaţiile privind impactul potenţial 
asupra mediului al activităţii pentru care se 
solicită autorizaţia integrata de mediu se 
pot obține de la sediul APM Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti, luni-
joi între orele 8.30-16.00 şi vineri între orele 

8.30-14.00. Observaţiile, sugestiile şi 
propunerile publicului se primesc în scris, 
la sediul A.P.M. Ilfov sau prin e-mail la 
office@apmif.anpm.ro
AUTO CONSULTING C&G SRL, titular al 
activitatii „Intretinerea si repararea 
autovehiculelor“ cod CAEN 4520, din Str. 
Fabrica de Chibrituri, Nr.24-26, Sector 5, 
Bucuresti, anunta publicul asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. 
Informatiile privind impactul asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea 
Lacul Morii nr.1, Bucuresti, Tel: 0214301523, 
intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

CLUB 69 BAR & LOUNGE SRL, titular al 
activitatiI „Restaurante“ cod CAEN (Rev. 2) 
5610, in BD. UNIRII, NR.65, BL.G1, SECTOR 
3, anunta publicul asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a autorizatiei de mediu. 
Informatiile privind impactul asupra mediului 
pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Tel 
0214306677, intre orele 9:0012:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Bucuresti.

ANUNT PUBLIC 5. SECTORUL 1 AL 
MUNICIPIULUI BUCURESTI, avand sediul 
in Bucuresti, sector 1, Bd. Banu Manta, 
nr.9, cod fiscal 4505359, beneficiar al do-
cumentatiei „PLAN URBANISTIC ZONAL 
COORDONATOR AL SECTORULUI 1 din 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI“, localitatea 
Bucuresti, Sector 1, anunta publicul 
interesat asupra disponibilizarii proiectului 
de plan/program mentionat si a finalizarii 
raportului de mediu. Raportul de mediu 
poate fi consultat la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
09:0011:00. Comentarii si propuneri se 
primesc in scris la sediul A.P.M.B., in 
termen de 45 zile de la data publicarii 
anuntului.

NOTIFICĂRI
BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar al S.C. HAPPY RANCH S.R.L., 
C.U.I. 18016344,

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii generale a 
insolvenței S.C. HAPPY RANCH S.R.L., 
conform Hotărârii din data de 16.07.2019, 
pronunţată de Tribunalul Constanța-Secţia 
a II-a civilă, în dosarul nr.2452/118/2019.
Creditorii debitorului trebuie să procedeze 
la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei în condiţiile următoare: termen 
înregistrare creanţe-29.08.2019; termen 
tabel preliminar-17.09.2019; termen tabel 
definitiv-11.10.2019. Se notifică faptul că 
prima adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul procesual al  administratorului 
judiciar din mun. Iaşi, Calea Chişinăului, 
nr.17, et.4, cam. 405, jud. Iaşi, în data de 
23.09.2019, ora 12.00, având ca ordine de 
zi: 1) alegerea comitetului creditorilor şi 

desemnarea preşedintelui acestuia; 2) 
confirmarea administratorului judiciar de
sem nat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia.

MANAGEMENT COMPANY IPURL, in 
calitate de administrator judiciar al PFA 
ANGHEL CF IULIAN, anunta toti creditorii 
faptul ca, prin sentinta din data de 
24.06.2019 pronuntata de catre Tribunalul 
Teleorman in cadrul dos. 930/87/2019 a 
fost dispusa deschiderea procedurii 
generale de insolventa fata de debitoare, 
stabilindu-se urmatoarele termene proce-
durale: termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
08.08.2019; termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor este 28.08.2019; termenul pentru 
soluţionarea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al 
creanţelor, intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv al creantelor este 20.09.2019. 
Prima Adunare Generala a Creditorilor este 
convocata in data de 02.09.2019 ora 
13:00.

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

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

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

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

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

OPEL Vectra berlină, 2001, albastru 
metalic, 1800 CMC, 125 CP, ben zină fără 
plumb + GPL original, cli matronic, piele, 
bord com puter, tem po mat, jenţi alu miniu, 
118.000 km cu carte ser vice. 0722-605431; 
0723863308.

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

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

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/incen-
diate/neîn ma tri cu late, indiferent de stare. 
Plata şi actele pe loc. Asigur transport. Tel. 
0784404040.
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BerBeC
Nu este un moment ideal pentru a face cheltuieli in-
utile. Eşti mândră de independenţa sentimentală pe 
care ţi-ai dobândit-o în relaţia cu persoana iubită. De 
aceea, acum îţi este uşor să-ţi anunţi partenerul de 
viaţă în legătură cu o decizie extrem de importantă.

raC
Ai unele mici probleme de sănătate care vor 
trece rapid cu ajutorul unor tratamente naturiste. 
Vei investi într-un proiect de suflet şi vei avea 
parte de recompense rapide. Este posibilă o 
promovare la locul de muncă.

Leu

FECIOARĂ

Totul merge foarte bine azi pe plan sentimental şi 
veţi petrece o  seară romantică în doi. Din punct 
de vedere financiar, ai primit o sumă importantă 
de bani, pe care este bine să o investeşti cât mai 
inspirat posibil.

BALANŢĂ

Lucrurile la locul de muncă par a avea o uşoară 
încetinire, din cauza unor obstacole neaşteptate, 
dar nu este cazul să-ţi faci griji, pentru că toate 
se vor rezolva. Dacă eşti singură, acesta ar putea 
fi momentul ideal pentru a găsi un partener.

SCOrPiOn
Ai parte de o perioadă extrem de productivă pe 
toate planurile, eşti plină de entuziasm şi sponta-
neitate. La locul de muncă, vei sărbători alături de 
colegi reuşita unui proiect ambiţios, iar acasă vei 
petrece clipe minunate alături de cei dragi.

SĂGETĂTOR
Schimbarea este cuvântul de ordine acum în 
viaţa ta, iar acest aer nou vine pe toate planurile. 
Vei avea grijă să îţi schimbi stilul alimentar, vei 
căuta să îţi stabilizezi bugetul şi vei trece într-o 
nouă etapă a relaţiei de cuplu.

CaPriCOrn

Nu prea ai avut noroc în ultima perioadă, însă 
acum toate vor reveni la normal cu puțină răbdare. 
Vei avea parte de sprijinul colegilor la locul de 
muncă, iar pe latura sentimentală se vor rezolva 
toate neînţelegerile avute cu persoana iubită.

VĂRSĂTOR

Dragostea este cea mai importantă pentru tine 
astăzi, vei avea parte de declaraţii de iubire 
neaşteptate. Deşi o migrenă te va supăra pe 
parcursul zilei, spre seară vei scăpa de ea şi te 
vei putea bucura de momentele magice.

PEŞTI

Ai o mare putere de muncă aşa că vei reuşi să 
termini cu succes proiectele nefinalizate. Deşi pot 
apărea unele neînţelegeri, prin comunicare sinceră 
toate se vor rezolva. Ai grijă la cheltuielile inutile, nu 
este cea mai bună periodă pe plan financiar.

Depui mai mult efort pentru a termina la timp 
un proiect la care lucrezi demult. Fii fără griji, 
munca îţi va fi răsplătită. Vei avea o perioadă 
extrem de solicitantă, de aceea odihna este 
cuvântul-cheie pentru sănătatea ta.

Eşti foarte entuziasmat de un nou proiect pe 
care l-ai început de curând. Ai grijă totuşi să 
dedici puţin timp liber şi prietenilor dragi, pe 
care poate i-ai cam neglijat în ultima vreme şi 
petrece o seară minunată alături de aceştia.

Hor scop
luNI, 29 IulIe 2019 - leu

Îţi vei descoperi unele talente nebănuite şi vei 
începe o afacere de succes. Este bine să să petreci 
momente speciale alături de persoanele dragi. La 
capitolul sănătate stai bine şi acesta este principa-
lul motiv al energiei tale debordante.

“REACȚII ÎN LANȚ“. V; A; EVA; H; MURDAR; 
DIE; LE; RATACI;
OCARA; IMN; ALO; AP; EO; AN; BALAN-
TA; A; K; Z; CITETE;
CISMEA; IMATUR; BUHA; OAC; ELE; 
GRUPE; URNA; STI;
PIAN; SINGUR; ACARET; SAN; AR; IN; RI; 
ALE; SUNET; T;
FAIN; ARS; AFET; ACUM; ACT; RA; RV; 
UZAT; ARC; ACEEA;
FII; OBRAJI; REST; BUT; RIT; TEAM; A; 
MANIERA; NIT; AUT;
RECI; TRI; CONTA.
RESPECT. SOSEA; ACORD; TACAM; 
URATI; CATERINCA;
AVION; TAPAT; IROSI; VENERATIE; 
ANUNT; BURTI;
IATAC; CLAIE.
UCIDEREA CERBULUI SACRU. S; UC; M; 
L; MULTUMITOR; BEI; DARJI;
ST; LUA; IAZ; IBIS; OA; I; D; P; ORI; TAL; 
SB; SERII DE STUDENTI;
MILOGI; ORE; PAL; DA; IDO; CROSE; PE; 
RAR;
NALTI; OVA; SCRIS; ROI; PLINA; AS; 
PIAN; BOI; IG; PT;
PAN; TAR; ARTA; R; OS LA COLOANA; M; 
OSC; APAS; SC;
PRE; FAT; TT; MARITIM; BA; OO; ACI; EV; 
GN; NU; FARRELL;
ALO; STRATEGI; KIDMAN.
BANI. C; O; O; G; N; CASCADORIE; TEAM; 
SENA;
GER; FACUT; LACOMA; IV; OU; ASPRIMI; D; 
P; SPITE;
VICTORII; CARE; ROI; TAIATA; U; ALPIN; 
SIC; CAT; MISEI; UIUM; PARA; NI; LC; SCA-
MA; IG; AS; FALIT; UA;

BEA; COAFAT; INRAI; N; SALT; SENZUAL; GE; 
UT; SA;
AMIC; GO; INEPT; CLAVICULA; ANI; PAT; 
INELAR; CRISPAT;
COERENT; IA; ILEGAL; TRIA.
ELOCINŢĂ. SPICHER; PATOS; ALERT; ANA-
FURA;
VADI; AGAT; SIR; AN; CALA; UZI; J; NUD; RE-
ZILIERE;
TIDULA; OCARA; LT; SENATOR; DV; A; SIC; 
LAN; AIA;
CAP; HIT; JUPAN; RAPIT; DURATA; MASINA 
DE GATIT;
ATINE; AVARI; A; TATI; ITALIENI.
INVIDIE. N; G; F; R; F; SAGETATURA; FULA-
RE;
ER; COLORA; STA; SES; SPORI; Z; P; STRIA; 
ISON; PARLOAGE;
LAZI; V; VIABIL; BASM; TI; PISC; BOIA; CA-
NID;
SC; TARAIRE; ACI; ETAPA; IUTA; BINE; ITI; 
CER; NERVI;
CE; CUI; TICLUI; C; U; SARUT; CHIT; PA; 
MAT; IDEM;
ICONAR; PAR; ASIDUE; EST; CARAS; TRON; 
SCAI; SUPUS;
TRASOARE; MAIESTRII; VIZIR.
RECONSTITUIRE CLASICĂ. CAPSUN; 
CNOCAUTA; OTIC; APOASA;
NAS; N; SALTARI; PLIVI; SACRA; SASOAICE; 
UF; INCANTA;
BIRT; ADA MILEA; COR; ARTE; NA; NETOT; 
RUTINAT; AERIAN; OCA; ATATA; VRAF; 
RAR; D; RISC; ATENTE; SUPERIOR;
M; ALEXANDER BALANESCU; ABRASI; TRI-
SA; GR; LEITE; VIE; ARCAN; ER; INTACTA; 
BARA; CARTON;
ECUATII; MEFIENTA; ECRANE.

Subscrisa SC LEADERS ASSETS SRL – in 
reorganizare judiciara, in judicial reorgani
sa tion, en redressement, identificată prin 
CUI RO20138459 si J23/4240/2016, având 
sediul social in loc.Glina, Drumul National 
Centura Bucuresti nr.316, bloc corp C, 
cam.4, jud.Ilfov, reprezentata prin 
administrator special ELIANE FAKHOURY 
si administrator judiciar Cabinet Individual 
de Insolventa STAMEN CRISTIAN, prin 
practician in insolventa STAMEN CRISTIAN, 
vinde prin „Licitaţie publică cu strigare” 
in conformitate cu hotararea adunarii 
creditorilor din 14.12.2018, urmatorele 
bunuri  proprietate a debitoarei:
I) Teren intravilan arabil in suprafata de 
1.000 mp, nr. cadastral 765/1 si CF 108138 
(anterior 10285) amplasat in orasul Volun
tari, jud.Ilfov -Pret de pornire  licitatiei = 
252.419 lei (fata TVA); 
II) Autoturism Toyota Corolla -Pret de 
pornire  licitatiei = 4.327 lei (fara TVA);
III) Mobilier birou (precizat in raportul de 
evalaure) -Pretul de pornire  licitatiei = 2.042 
lei (fara TVA).
La pretul de adjudecare se va adauga TVA 
in conformitate cu prevederile legale.
Doritorii pot achizitiona regulamentul 
licitatiei si caietul de sarcini de la sediul 
debitoarei sau de la biroul administra torului 
judiciar, zilnic de luni pina vineri intre orele 
10.0012.00.
Orice persoană care pretinde vreun drept 
asupra bunurilor care fac obiectul vânzării 
este invitată, înaintea termenului de vânzare, 
să anunţe administratorul judiciar despre 
dreptul său.
Sedinta de licitaţie va avea loc la data de 
02.08.2019 incepand cu ora 16.00, la 
biroul administratorului judiciar din mun.
Giurgiu, B-dul Bucuresti bloc 103 sc.A, 
ap.1. 
Informaţii suplimentare la telefon: 0728. 
133.709 sau 0731.064.094.

Subscrisa ROMCOM PRO SRL  in 
reorganizare judiciara, identificată prin CUI 
RO12302347 si  J52/210/1999, având 
sediul social in Mun.Giurgiu, Str.Portului 
nr.2 (Zona Libera Giurgiu), jud.Giurgiu, 
reprezentata prin administrator judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa STAMEN 
CRISTIAN prin practician in insolventa 
STAMEN CRISTIAN, vinde prin „Licitaţie 
publică cu strigare” in conformitate cu 
hotararea adunarii creditorilor din 
07.01.2019, urmatorele bunuri  proprietate 
a debitoarei:
I) Constructii (exclusiv constructiile intrucat 
acestea sunt construite pe terenul 
proprietate a statului aflat in administrarea  
Zonei Libere Giurgiu):
1) ATELIER INSTALAȚII ELECTRICE (HALĂ 
PRODUCȚIE COMPARTIMENTATĂ) –Ac 
=Ad =968 mp-pret pornire  licitatiei  = 
90.000 lei; 
2) MAGAZIE PIESE (HALĂ DEPOZITARE/
PRODUCȚIE) –Ac =Ad 576 mp -pret pornire 
licitatiei = 171.000 lei; 

3) PAVILION ADMINISTRATIV (S+P+E+M) 
–Ac =178 mp, Ad =534 mp -pret pornire  
licitatiei  = 99.000 lei;
II) Mijloace de transport:
4) AUTOSPECIALĂ FORD OTOSAN 
CARGO 2014 6x2, an fabricatie 1989 (nu se 
afla in stare de functionare) -pret pornire  
licitatiei  = 3.600 lei;
Preturile de pornire la licitatatie sunt fara 
TVA, iar la pretul de adjudecare se va 
adauga TVA (19%) in conformitate cu 
prevederile legale.
Doritorii pot achizitiona regulamentul 
licitatiei si caietul de sarcini de la sediul 
debitoarei sau de la biroul administratorului 
judiciar, zilnic de luni pina vineri intre orele 
10.0012.00.
Orice persoană care pretinde vreun drept 
asupra bunurilor care fac obiectul vânzării 
este invitată, înaintea termenului de vânzare, 
să anunţe administratorul judiciar despre 
dreptul său.
Sedinta de licitaţie va avea loc la data de 
02.08.2019 incepand cu ora 14.00, la 
biroul administratorului judiciar din mun.
Giurgiu, B-dul Bucuresti bloc 103 sc.A, 
ap.1. 
Informaţii suplimentare la telefon: 
0731.064.094.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, 
desemnată în calitate de lichidator judiciar 
al societății DIAMANT INTERNATIONAL 
PUBLISHING COMPANY SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează 
licitație publică cu strigare pentru vanzarea 
în bloc a stocului de carte din patrimoniul 
societății.
Licitația va avea loc în data de 01.08.2019 
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 23.08.2019, 06.09.2019, 27.09.2019, 11. 
10.2019, în aceleaşi condiții de participare. 
Prețul de pronire în cadrul acestor licitații 
este 755.465,3 lei +TVA aplicabil conform 
dispozițiilor legale de la momentul vânzării.
Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603.

MK Insolventa SPRL, lichidator judiciar al 
S.C. DOELL IMPEX SRL organizează 1 
licitaţie publica pentru vânzarea bunului 
imobil –teren in suprafața de 654 mp cu 
clădire aferenta situate in loc. Bacău, str. 
Avram Iancu, nr.20, jud. Bacău, la prețul de 
400.000 lei. Licitaţia va avea loc în ziua de 
05.08.2019, ora 09, la sediul din Comăneşti, 
str. Pieții bloc F7, ap.8. Jud. Bacău. 
Condiţiile de participare şi regulamentul de 
licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini 
care poate fi achiziţionat contra sumei de 
1500 lei de la sediul lichidatorului, începând 
cu data de 29.07.2019. Prezentul anunţ 
constituie şi notificare către creditori, 
debitori şi orice persoană fizică sau juridică 
interesată în cauză. Relaţii la tel. 
0727.317.073.

Denumire și 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 lei 11.390,00 lei

LICITAŢII

LICITAŢII

Subscrisa, Management Reorganizare 
Lichidare Iași 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 
20.08.2019, ora 11.00, a următoarelor 
active proprietatea debitoarei PELLETIS 
S.R.L.: 

Persoanele interesate au posibilitatea de a se 
informa cu privire la componența activelor 
și condițiile de participare la licitație din 
publicația de vânzare ce se găsește pe site-ul 
www.insolventa.ro, secțiunea 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 lichi
datorului judiciar Management Reor
ganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. din 
mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iaşi, pe data de 20.08.2019, 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  19.08.2019, 
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 19.08.2019, 
ora 11.00 (după o programare prealabilă, de 
24 de ore) sau pe site-ul www.insolventa.ro, 
secțiunea portofoliu, Pelletis S.R.L.   
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefoanele:

Management Reorganizare Lichidare Iaşi 	
S.P.R.L.: 0758.049.901, 
Lichidator judiciar, Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.
Manager de caz, practician în insolvenţă 
Lucian Andronic

Dezlegări integrame


