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

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP, 4custo
mersoffice@gmail.com , tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**

INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 07.10.2020 de
Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr.
25120/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplificat al debitoarei LA
BULGARU MARKET SRL si a fost
desemnat lichidator judiciar CII MINZA
VASILICA RALUCA. Prin Incheierea din
data de 07.10.2020 au mai fost stabilite
urmatoarele termene: a) termenul limitã de
depunere, de cãtre creditori, a opoziþiilor la
încheierea de deschidere a procedurii - 15
zile de la primirea notificãrii, precum ºi ter-
menul de soluþionare a opoziþiilor, care nu va
depãºi 10 zile de la data expirãrii termenului
de depunere a acestora; b) termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului –
23.11.2020; c) termenul de verificare a
creanþelor, de întocmire ºi publicare în BPI a
tabelului prel iminar de creanþe –
03.12.2020; d) termenul de definitivare a
tabelului creanþelor – 28.12.2020; e) data
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor – 08.12.2020; Termen de
fond-17.02.2021 ora 09:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 16.07.2020 de
Tribunalul Bucureºt i în dosarul nr.
15480/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplificat al debitoarei Agresiv
EVENTS SRL si a fost desemnat lichidator
judiciar CII MINZA VASILICA RALUCA. Prin
Incheierea din data de 16.07.2020 au mai
fost stabilite urmatoarele termene: termenul
limitã pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor asupra averii
debitorului la data de 31.08.2020. termenul
l imitã pentru verif icarea creanþelor,
întocmirea, afiºarea ºi comunicarea
tabelului preliminar al creanþelor la data de
10.09.2020; termenul pentru definitivarea
tabelului def ini t iv al creanþelor la
05.10.2020; data primei ºedinþe a adunãrii
creditorilor la data de 15.09.2020; Termen
de fond-12.11.2020 ora 09:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 17.07.2020 de
Tribunalul Bucureºt i în dosarul nr.
15494/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplificat al debitoarei IVORY
EVENTS SRL si a fost desemnat lichidator
judiciar CII MINZA VASILICA RALUCA. Prin
Incheierea din data de 17.07.2020 au mai
fost stabilite urmatoarele termene: a)
termenul limitã de depunere, de cãtre
creditori, a opoziþiilor la sentinþa de
deschidere a procedurii - 15 zile de la
notificare, precum ºi termenul de soluþionare
a opoziþiilor, care nu va depãºi 10 zile de la
data expirãrii termenului de depunere a
acestora; b) termenul limitã pentru în-
registrarea cererii de admitere a creanþelor
asupra averii debitorului – 28.08.2020; c)
termenul de verificare a creanþelor, de
întocmire, afiºare ºi comunicare a tabelului
preliminar de creanþe – 04.09.2020; d)
termenul de definit ivare a tabelului
creanþelor – 18.09.2020; e) data primei
ºedinþe a adunãrii generale a creditorilor –
10.09.2020; Termen de fond-02.10.2020
ora 10:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 06.10.2020 de
Tribunalul Bucuresti, în dosarul nr.
24514/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplificat al FACILITIES
CONSULTING & DEVELOPMENT SRL si a
fost desemnat lichidator judiciar CII MINZA
VASILICA RALUCA. Prin Incheierea din
data de 06.10.2020 au mai fost stabilite
urmatoarele termene: a) termenul limitã de
depunere, de cãtre creditori, a opoziþiilor la
sentinþa de deschidere a procedurii - 15 zile
de la notificare, precum ºi termenul de
soluþionare a opoziþiilor, care nu va depãºi
10 zile de la data expirãrii termenului de
depunere a acestora; b) termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averi i debitorului
–17.11.2020; c) termenul de verificare a
creanþelor, de întocmire, af iºare ºi
comunicare a tabelului preliminar de creanþe
–24.11.2020; d) termenul de definitivare a
tabelului creanþelor –08.12.2020; e) data
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor –26.11.2020; Termen de
fond-23.02.2021 ora 09:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 21.08.2020 de
Tribunalul Bucurest i in dosarul nr.
19038/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplificat al debitoarei VIP
SOLUTIONS RSBC SRL-D si a fost
desemnat lichidator judiciar GC Strategy
Insolv IPURL. Prin Incheierea din data de
21.08.2021 au mai fost stabilite urmatoarele
termene: a) termenul limitã de depunere, de
cãtre creditori, a opoziþiilor la încheierea de
deschidere a procedurii - 15 zile de la
primirea notificãrii, precum ºi termenul de
soluþionare a opoziþiilor, care nu va depãºi
10 zile de la data expirãrii termenului de
depunere a acestora; b) termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului –
05.10.2020; c) termenul de verificare a
creanþelor, de întocmire ºi publicare în BPI a
tabelului prel iminar de creanþe –
15.10.2020; d) termenul de definitivare a
tabelului creanþelor – 30.10.2020; e) data
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor – 20.10.2020; Termen de
fond-09.12.2020 ora 12:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 27.08.2020 de
Tribunalul Bucurest i in dosarul nr.
19035/3/2020 s-a deschis procedura
falimentului simplif icat al debitoarei
RISPARMIA SULLE BOLLETTE COM SRL
si a fost desemnat lichidator judiciar GC
Strategy Insolv IPURL. Prin Incheierea din
data de 27.08.2021 au mai fost stabilite
urmatoarele termene: termenul limitã pentru
înregistrarea cereri i de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului la data
de 12.10.2020; termenul limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea
ºi comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor la data de 22.10.2020; termenul
pentru definitivarea tabelului definitiv al
creanþelor la 16.11.2020; data primei
ºedinþe a adunãrii creditorilor la data de
27.10.2020; Termen de fond-10.12.2020
ora 12:00. *

NOTIFICAM ca prin Incheierea de sedinta
pronuntata la data de 22.01.2021 de
Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 488/
3/2021 s-a deschis procedura insolventei
debitoarei Don Gil Line SRL si a fost
desemnat administrator judiciar GC
Strategy Insolv IPURL. Prin Incheierea din
data de 22.01.2021 au mai fost stabilite
urmatoarele termene: Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averi i debitorului
-08.03.2021; Termenul de verificare a
creantelor, de intocmire si publicare in BPI a
tabelului preliminar de creante - 26.03.2021;
Termenul de definitivare a tabelului
creantelor -20.04.2021; Data primei sedinte
a adunarii generale a creditorilor- 31.03.
2021 ora 14:00; Termen de fond-14.05.2021
ora 09:00. *

COMUNICAT DE PRESÃ. În conformitate
cu prevederile legale în vigoare privind
emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare,
Consiliul de Administraþie al Societãþii
Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.,
informeazã pe toþi cei interesaþi cã marþi, 16
februarie 2021, ora 18:30 va prezenta
Bursei de Valori Bucureºti ºi va publica pe
site-ul companiei (www.remedia.ro/
investitori/informatii-financiare), Raportul
anual preliminar aferent anului financiar
2020. Situaþiile financiare neconsolidate si
consolidate preliminare pentru anul 2020 ale
societãþ i i comerciale Farmaceut ica
REMEDIA S.A. incheiate la 31 decembrie
2020, întocmite conform standardelor
contabile aplicabile, oferã o imagine corectã
ºi conformã cu realitatea a activelor,
obligaþiilor, poziþiei financiare ºi a contului de
profit ºi pierdere. Rapoartele Consiliului de
Administraþie cuprind o analizã corectã a
dezvoltãrii ºi performanþelor emitentului
precum ºi o descriere a principalelor riscuri
ºi incertitudini specifice activitãþii desfã-
ºurate. Documentele pot fi obþinute ºi în
formã scrisã, la cerere, la sediul Societãþii
din Deva, Bld. Nicolae Bãlcescu nr. 2. Situ-
aþiile financiare anuale preliminare pentru
anul 2020 nu au fost auditate. Informaþii
suplimentare se pot obþine la nr. de telefon
+40254.223.260, persoane de contact:
Elena CODREAN /Florin CADIA, sau la
adresa de e-mail investor@remedia.ro.
Preºedinte al Consiliului de Administraþie,
„TARUS” –Valentin Norbert TARUS e.U. *

SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In Bucu-
resti, sector 3, fax (021) 796.10.12, e-mail
office@fiducia.com.ro, notifica deschiderea
procedurii de insolventa prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva debitorului ALFA
CROPS SRL, cu sediul in Bucureºti, str.
Elena nr.43, sector 2, CUI 30809705,
J40/12129/2012, potrivit Sentintei civile
nr.617 din data de 10.02.2021, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti – Sectia a-VII-a
Civila, in dosarul nr. 21792/3/2020.
Informatii despre termenele limita stabilite
de instanta, masurile dispuse in cauza,
sanctiunile procedurale si termenele de
control pot fi obtinute de pe portalul
instantelor de judecata, din editia online a
Buletinului Procedurilor de Insolventa la
adresa http://portal.onrc.ro sau la arhiva
instantei. *

“SC EDITURA BLASSCO SRL – in faliment
selecteza oferte in vederea angajarii unui
evaluator pentru evaluarea stocului de carti.
Relatii la telefon 0787.889.759’’ *

RIMÃRIA Municipiului Orãºtie anunþã plata
dobânzii aferentã cuponului 47 (15.11.2020
-14.02.2021), în valoare de 0,35Lei /obli-
gaþiune ºi a 38 ratã de principal, în valoare
de 1,40Lei /obligaþiune, al obligaþiunilor
ORS29, conform Prospectului de Ofertã
Publicã Primarã de Vânzare de Obligaþiuni,
autorizat prin decizia CNVM nr.896/
02.06.2009. Plata dobânzii se va efectua în
data de 15.02.2021, prin intermediul BT
Capital Partners, în calitatea sa de Agent de
Platã, care va efectua plãþi cãtre obligatarii
înregistraþi în registrul deþinãtorilor de
obligaþiuni la data de 10.02.2021. Rata
dobânzii Obligaþiunilor Municipale Orãºtie,
calculatã semestrial, pentru perioada
15.11.2020-14.05.2021 ºi plãtibilã tri-
mestrial în data de 15.02.2021 (15.11.2020-
14.02.2021), data de referinþã 10.02.2021 ºi
în data de 15.05.2021 (15.02.2021-
14.05.2021), data de referinþã 12.05.2021
calculatã conform prospectului de ofertã
publicã, este de 2,82%. Rata dobânzii este
calculatã dupã formula ROBOR+0,7%,
unde ROBOR reprezintã rata dobânzii
interbancare consideratã la 6 luni, cotatã cu
douã zile lucrãtoare anterior începutului
perioadei de dobândã, respectiv din data de
12.11.2020. *

BRÂNZÃ ªTEFAN FLORIN anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire ansamblu locuinþe
colective cu regim de înãlþime maxim
S+P+11E dispus cu retrageri succesive de
la S+P+5E- S+P+8E pânã la S+P+11E, cu
spaþii comerciale la parter ºi dotari
complementare, acces auto ºi pietonal,
amenajare incintã, refacere împrejmuire,
organizare de ºantier”, amplasat în
ªos.Dobroeºt i , Nr.82, Sector 2,
Mun.Bucureºti. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Bucureºti, din Bucureºti, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, ºi la sediul proiectantului
din Bucureºti, sector 1, str.Mihai Eminescu,
nr.50-54, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-12.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bucureºti. *

PRIMÃRIA Municipiului Focºani anunþã
plata dobânzii aferentã cuponului 47
(15.11.2020-14.02.2021), în valoare de
0,25Lei /obligaþiune ºi a-47-a ratã de
principal, în valoare de 1,43Lei /obligaþiune,
a obligaþiunilor emise de Municipiul Focºani
(FOC26), conform Prospectului de Ofertã
Publicã Primarã de Vânzare de Obligaþiuni,
autorizat prin decizia CNVM nr.713/
05.05.2009. Plata dobânzii se va efectua în
data de 15.02.2021, prin intermediul BT
Capital Partners, în calitatea sa de Agent de
Platã, care va efectua plãþi cãtre obligatarii
înregistraþi în registrul deþinãtorilor de

obligaþiuni la data de 10.02.2021. Rata
dobânzii Obligaþiunilor Municipale Focºani,
calculatã ºi plãtitã trimestrial, pentru pe-
rioada 15.02.2021-14.05.2021, 15.05.2021
-prima zi de platã, calculatã conform
prospectului de ofertã publicã, este de
2.29%. Rata dobânzii este calculatã dupã
formula (ROBID+ROBOR)/2+0,9%, unde
ROBID ºi ROBOR reprezintã ratele
dobânzilor interbancare considerate Ia 3
luni, cotate cu doua zile lucratoare anterior
începutului perioadei de dobândã, respectiv
din data de 11.02.2021. Pentru acest cupon,
data de referinþã este 12.05.2021. *

DASCAL INSOLVENCY SPRL, in calitate
de administrator judiciar, NOTIFICÃ,
deschiderea procedurii generale de
insolventa împotriva debitoarei S.C. ONTAS
PVC S.R.L., CUI 16157320, numãr de
ordine în registrul comerþului J23/473/2006,
cu sediul social in Loc. Pantelimon, Oras
Pantelimon, str. Sf. Gheorghe nr.20, Hala
nr.7, Ferma nr.6, judet Ilfov, desemnat prin
hotararea intermediara nr.437 din data de
09.02.2021 pronunþatã de Tribunalul
Ilfov-Sectia Civila în dosarul nr.1847/
93/2019, cu termenul l imitã pentru
înregistrarea cereri i de admitere a
creantelor asupra averii debitorului la
22.03.2021, termenul l imitã pentru
verificarea creantelor, întocmire, publicarea
tabelului preliminar al creantelor la
12.04.2021, termenul pentru întocmirea ºi
publicarea tabelului definitiv al creanþelor
este 07.05.2021. Cererile de admitere a
creantelor vor fi întocmite conf. art.104 si vor
fi comunicate astfel: -un exemplar va fi
transmis atat in format scriptic (hartie) la
grefa Sectiei Civile a Tribunalului Ilfov, cat si
in format electronic pe adresa de e-mail a
Sect iei Civi la a Tribunalului I l fov
(trif-reg-civ@just.ro) pentru dosarul
nr.1847/93/2019; -exemplarul destinat
lichidatorului judiciar va fi transmis pe
adresa de corespondenta din Bucuresti,
Bd-ul Unirii nr.33, bloc A2, scara 2, et.5,
ap.39, Sector 3 sau la adresa de email
insolventa@acdascal.ro. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONSILIUL de Administratie al S.C.
Agromec Putineiu S.A. cu sediul în
Loc.Putineiu Jud.GIURGIU, inregistrata la
O.R.C. Giurgiu sub nr.J52/274/1991, C.U.I.
RO1296096, in temeiul dispozitiilor art.117
din Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale, republicata si modificata,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor in data de 31.03.2021 ora 10,00,
la sediul societatii, pe toti actionarii inscrisi in
registrul actionarilor la data de 31.03.2021,
cu urmatoarea ordine de zi: 1.Discutarea si
aprobarea situatiilor financiare anuale
incheiate la 31.12.2020, repartizarea
prof i tului din ani i 2019 si 2020.
2.Prezentarea raportului de gestiune al
Consiliului de Administratie pe anul 2020.
3.Prezentarea raportului comisiei de cenzori
pentru anul 2020. 4.Discutarea si aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru
exercitiul financiar 2021. 5.Aprobarea
descarcarii de gestiune a administratorilor
societatii, pentru activitatea desfasurata in
exercitiul financiar 2020, in baza rapoartelor
prezentate. 6.Alegerea a doi membri in
Consiliul de Administratie. 7.Alegerea a doi
cenzori in Comisia de Cenzori. 8. Diverse. In
cazul in care cvorumul necesar nu se va
intruni la data mentionata, A.G.O.A se va
tine la data de 01.04.2021,la aceeasi ora si
în acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative
referitoare la problemele inscrise pe ordinea
de zi, precum si formularele de procuri
speciale pot fi obtinute de la sediul societatii.
Actionarii pot participa la adunarea generala
personal sau prin reprezentanti, in baza unei
procuri speciale, conform dispozitiilor legale.
Procura speciala in original se depune la
sediul societatii, conform dispozitiilor legale.
Informatii se pot obtine la tel.0246233141. *

ADMINISTRATORUL unic, SC ELECTRO-
CONSTRUCTIA ELCO TG-JIU SA Anunta
convocarea AGA ordinara in data de
19.03.2021, ora 12:00 la sediul societatii din
Tg-Jiu str.23 August, nr.8, avand
urmatoarea ordine de zi: 1.Contractarea de
la UNICREDIT BANK S.A. („Banca”) unui
plafon de emitere SGB in suma de
1.210.000 RON , pe o perioada initiala de 24
luni. In cazul in care adunarea nu este
statutara reconvocarea va avea loc in data
de 26.03.2021 ora 12: 00 la sediul societatii.
Informatii suplimentare se pot obtine a
sediul societatii sau la tel.0253/228134 sau
0253/228155. Administrator unic,
Ing.Popescu Gheorghe. *

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
AGOA al Construcþii S.A. Sibiu din data de
04.03.2021/05.03.2021 Consil iul de
Administraþie al CONSTRUCÞII S.A., cu
sediul în Sibiu, str.Triajului nr.1, jud.Sibiu,
înmatr iculatã la Ofic iul Registrului
Comerþului de pe lângã Tribunalul Sibiu sub
nr.J32/139/1991, cod fiscal RO799324, în
conformitate cu dispoziþiile art.1171 din
Legea nr.31/1990 privind societãþile
comerciale ºi dispoziþiilor Actului Constitutiv
al societãþii, completeaza ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Acþionarilor
înscriºi în Registrul Acþionarilor Societãþii la
sfârºitul zilei de 15.02.2021, consideratã
data de referinþã, pentru data de 04.03.2021
orele 13.00 in Sibiu, str.Triajului nr.1,
jud.Sibiu, România. In cazul în care la data
menþionatã nu sunt întrunite condiþiile de
validitate ºi cvorumul de prezenþã prevãzute
de Actul Constitutiv al societãþii, se
convoacã ºi se fixeazã în temeiul art.118 din
Legea nr.31/1990 modificatã ºi republicatã,
cea de-a doua Adunare Generalã Ordinarã
a Acþionarilor, pentru data de 05.03.2021
orele 1300, în acelaºi loc ºi cu aceeaºi
ordine de zi. Se completeaza ordinea de zi a
AGOA din data de 04.05.2021/05.03.2021,
dupa cum urmeaza: Punctul 11:Aprobarea
acordarii de bonificatii membrilor Consiliului
de Administratie al Constructii S.A./
Membri lor Conduceri i Execut ive a
Constructii S.A. *

COMPLETARE LA CONVOCATORUL
AGOA al IACM SIB S.A. Sibiu din data de
04.03.2021/05.03.2021 Consil iul de
Administraþie al IACM SIB S.A., cu sediul în
Sibiu, str.Morilor nr.51, jud.Sibiu, înma-
triculatã la Oficiul Registrului Comerþului de
pe lângã Tribunalul Sibiu sub
nr.J32/1623/1993, cod fiscal RO4656238, în
conformitate cu dispoziþiile art.1171 din
Legea nr.31/1990 privind societãþile
comerciale ºi dispoziþiilor Actului Constitutiv

al societãþii, completeaza ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Acþionarilor
înscriºi în Registrul Acþionarilor Societãþii la
sfârºitul zilei de 15.02.2021, consideratã
data de referinþã, pentru data de 04.03.2021
orele 1100, in Sibiu, str.Morilor nr.51,
jud.Sibiu, România, iar daca nu sunt
întrunite condiþiile de validitate ºi cvorumul
de prezenþã prevãzute de Actul Constitutiv
al societãþii, se convoacã ºi se fixeazã în
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990
modificatã ºi republicatã, cea de-a doua
Adunare Generalã Ordinarã a Acþionarilor,
pentru data de 05.03.2021 orele 1100, în
acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi,
astfel:-Se completeaza Ordinea de zi a
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor
IACM SIB S.A. din data de 04/05.03.2021,
pct.I, astfel:-Punctul 2:-Aprobarea acordarii
de bonificatii membrilor Consiliului de
Administratie al IACM SIB S.A./Membrilor
Conducerii Executive a IACM SIB S.A.. Se
completeaza Ordinea de zi a Adunãrii
Generale Ordinare a Acþionarilor IACM SIB
S.A. din data de 04/05.03.2021, pct.II-
Dezbaterea si stabilirea modalitatii de vot
asupra ordinii de zi a AGOA Constructii S.A.
Sibiu (unde IACM SIB S.A. are calitatea de
actionar majoritar), sedinta care va avea loc
in data de 04/05.03.2021, orele 13, astfel:
Punctul 11:-Aprobarea acordari i de
bonif icat i i membri lor Consi l iului de
Administratie al Constructii S.A./Membrilor
Conducerii Executive a Constructii S.A. *

LICITATII
PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,
lichidator judiciar al GEOECOTEST S.R.L.,
anunta organizarea licitatiei publice in data
de 10.02.2021 la sediul din Bucuresti, Bd.
Octavian Goga nr.23, bloc M106, scara 3,
et.1, ap.72, pentru vanzarea urmatoarelor
bunuri: instalatie foraj Dando -pret 46.494
lei, instalatie foraj IF 120 -pret 8.061 lei,
instalatie foraj IF 120 SER48- pret 5804 lei,
instalatie foraj prin percutie motor THE (3
buc) –pret 6449 lei/bucata, instalatie Lucas
–pret 5411 lei, instalatie foraj semimecanica
–pret 6449 lei, autoutilitara Iveco (2005,
diesel, 156.454 km la bord) –pret 37500 lei,
rulota Kip KE (1991) pret 4575 lei,
Penetrometru dinamic (PDU) –pret 813 lei,
tahograf electronic Iveco –pret 404 lei,
Penetrometru SPT –pret 476 lei,
Penetrometru SPT (2 buc) pret 530 lei/buc,
deflectometru Benkelman –pret 1537 lei,
generator EC 5000 GV –pret 744 lei,
generator TR 6600 –pret 1027 lei, cititor
cartele SITCO Digital –pret 212 lei , GPS
Explorist 600 –pret 200 lei. La aceste preturi
se adauga TVA. Daca bunurile nu se vand,
se vor organiza inca doua licitatii, in aceleasi
conditii, pe data de 17 si 24 februarie.
Informatii privind regulamentul de vanzare la
tel 0722.715.706 sau ir ina.marin@
pminsolv.ro. *

PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL,
l ichidator judiciar al EVENTURES
CONCEPT SOLUTION S.R.L., organizeaza
in data de 11.02.2021, ora 12.00, la sediul
din Bucuresti, bd. O. Goga nr.23, bl. M106,
et.1, ap.72, sector 3, licitatie publica pentru
vanzarea bunului echipament cort
Stratosfera (pentru evenimente si festivitati)
la pretul de 26.940 euro. Daca bunul nu se
vinde, se vor organiza noi licititatii, pe data
de 18.02.2021 si 25.02.2021, in aceleasi
conditii. Informatii privind regulamentul de
vanzare la 0722715706 sau irina.marin@
pminsolv.ro. *

EURO Insol SPRL lichidator judiciar al Mira
Telecom S.A., anunþã vânzarea prin licitaþie
publicã, competitivã, cu strigare, cu preþ în
urcare a activului teren intravilan în
suprafaþã de 3500 mp, amplasat în Râºnov,
DN 73- ºos. Branului, FN, jud. Braºov,
plecând de la pretul de 61.600 EUR (fãrã
TVA) – reprezentând 55% din valoarea
stabilitã conform raportului de evaluare, în
data de 26.02.2021, ora 15.00. Lichidatorul
judiciar invitã toate persoanele interesate sã
depunã ”Oferta de înscriere la procedura de
valorificare” la sediul acestuia din Bucuresti,
Sector 5, Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã
la data de 25.02.2021, ora 17.00. Oferta de
înscriere la procedura de valorificare va fi
însoþitã de documentele care legitimeaza
persoana juridica / fizica si reprezentantii
acesteia, precum si dovada (in original) a
achitarii unei garantii in cuantum de 10% din
preþul de pornire. Potentialii participanþi au
posibilitatea sã se informeze cu privire la
activ precum ºi la toate condiþiile privind
procedura de licitaþie ºi de vânzare prin
achizitionarea unui dosar de prezentare
pentru suma de 2.500 RON + TVA.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefon 0725.154.005 sau
021.33.54.509. *

C.I. I . Drãgulescu Crist ina not i f icã
deschiderea procedurii de insolvenþã faþã de
DLP CONSTRUCT LUGOJ SRL, CUI
RO39603023, Lugoj, str. 1 Mai, nr. 35,
incãp. 2, Timiº, J35/2368/2018 prin Înch.
Civ. 89/ 04.02.2021, pronunþatã de Trib.
Timiº în dos. 114/30/2021. Termen admitere
creanþe: 22.03.2021. Termen tabel
preliminar: 12.04.2021. Termen contestaþii
tabel preliminar: 7 zile de la publicarea în
B.P.I. Termen tabel definitiv: 05.05.2021.
Prima adunare a creditorilor: 15.04.2021,
ora 12.00 în Timiºoara, str. Popa ªapcã, nr.
10A, et. 1, ap. 1, biroul 2, Timiº, cu ordinea
de zi: prezentarea situaþiei debitorului;
desemnarea comitetului creditorilor;
confirmarea ºi stabilirea remuneraþiei
administratorului judiciar, conform ofertei
financiare. *

CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL, cu
sediul in Craiova, Str. Aries, Nr. 1, bl. B,
Complex Luxor, judetul Dolj, CUI: 34538714,
RSP: 0807/2015, membra UNPIR,
desemnata lichidator judiciar de catre
Tribunalul Dolj, in dosarul nr. 7394/63/2016,
in cauza privind debitoarea SC REDIROM
SRL, cu sediul in Craiova, str. Romania
Muncitoare, nr. 39, judetul Dolj, J16/1566/
2003, CUI 15835115, prin pre- zenta, con-
voaca mostenitorii numitului Roberto
Reddavide, creditor si asociat unic al SC
REDIROM SA, sa se prezinte la sediul lichi-
datorului judiciar cu dovada detinerii calitatii
de mostenitor al defunctului, in vederea
revendicarii sumelor cuvenite susnumitului
in calitate de creditor si asociat. *

ANUNT PUBLICITAR INFO-DIP INSOL-
VENCY SPRL, lichidatorul judiciar al S.C.
ADISAN FURNITURE S.A, organizeaza, in
fiecare zi de LUNI ora 13,00, incepand cu
data de 22.02.2021, LICITATIE PUBLICA
conform Legii nr. 85/2006, pentru vanzarea
activelor situate in Miercurea Ciuc, str.
Harghitei, nr. 103, jud. Harghita: 1) Teren
liber in suprafata de 78.016 mp; Pret: 0.48
euro/mp (180.000 lei~ 36.930 Euro)
Informatii suplimentare se vor furniza la
sediul lichidatorului judiciar din Brasov, b-dul
M. Kogalniceanu nr.18, sc.C, ap.23, jud.
Brasov. - Telefon-fax: 0268/547.255, 0268/

547.254, 0722/379.082, - Email :
infodip92@yahoo.com.*

INSOLVENÞA SM SPRL noti f icã
deschiderea procedurii generale de faliment
faþã de Soc. T.M.V. Virginia SRL, în faliment
/ in bankruptcy / en faillite,, CUI 569112,
având sediul social în mun. Bistriþa , str.
Tudor Vladimirescu, FN, bloc 6, scara A, etaj
P, ap. uscãtor, jud. Bistriþa Nãsãud, numãr
de ordine în Registrul Comerþului
J6/653/1991, Dosar 783/112/2020 al
Tribunalului Bistriþa-Nãsãud, având termen
de înregistrare a cererii de admitere a
creanþelor data de 15.03.2021. *

C.I.I.-LIAHU DORU organizeazã licitaþie
publicã cu strigare pentru vânzarea
bunurilor imobile, la preþul de 50% din
valoarea de evaluare, aprobat de creditori în
adunarea de creditor i din data de
09.02.2021: 1. (Vânzare în bloc) Construcþii
-spaþiu producþie 150 mp situat în comuna
Suliþa, cu teren 490 mp respectiv teren 194
mp situate în comuna Suliþa –2.865,00 Euro.
Bunurile imobile sunt proprietatea S.C.
PUICOM S.R.L. ºi se vând la preþul de 50%
din preþul de evaluare. Licitaþia va avea loc în
data de 26.02.2021, ora 13:00, la sediul
C.I.I. Liahu Doru din Botosani, 1 Decembrie
nr.47, jud. Botoºani. Persoanele interesate
vor achiziþiona contra cost caietul de sarcini
cu toate informaþiile necesare de la sediul
lichidatorului judiciar. În cazul neadjudecãrii
licitaþia se repetã de trei ori la interval de
douã sãptãmâni ora ºi locul rãmânând
neschimbate, astfel: 12.03.2021, ora 13,
26.03.2021, ora 13, 09.04.2021, ora 13. Toþi
cei care posedã un drept real asupra
bunurilor scoase la vânzare au obligaþia, sub
sancþiunea decãderii, de a face licitatorului
dovada acestuia, pânã în preziua licitaþiei.
Relaþii la tel.0231531000, www.licitatii-
insolventa.ro. *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al SC TEOCRIS
SRL- în faliment, cu sediul în Deva, str.
Mureºului, nr.4, judeþul Hunedoara vinde
individual la licitaþie publicã în data de
12.03.2021, ora 11:00, la sediul lichida-
torului judiciar din Orãºtie, str. N. Bãlcescu,
nr.4, jud. Hunedoara urmãtorul activ:
-Proprietatea imobiliarã formatã din teren în
suprafaþã de 1.883 mp ºi construcþii (fabrica
de pâine, magazie de fãinã, rampa de
încãrcare pâine, cabinã portar, construcþie
anexã cu parter ºi atelier întreþinere) situatã
în Mun. Deva, str. Mureºului, nr.4, jud.
Hunedoara înscrisã în C.F. Deva nr.64095
la preþul 549.660 lei exclusiv TVA. Garanþia
de participare la licitaþie reprezintã 10% din
valoarea bunului; cumpãrarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru ofertanþi ºi
poate fi gãsit la sediul lichidatorului judiciar
din Orãºtie, str. N. Bãlcescu, nr.4, jud.
Hunedoara, iar achitarea acestora se va
face pânã în preziua licitaþiei. Informaþii
supl imentare puteþ i obþ ine la tel.
0254-240807. *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al SC
CONSMIN SA -în faliment, cu sediul în
Petroºani, str. Independenþei, nr.11A, jud.
Hunedoara vinde individual la licitaþie
publicã în data de 12.03.2021, ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Orãºtie, str.
N. Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara
urmãtoarele bunuri: -IMOBILE: 1. Ansamblu
imobiliar (construcþii ºi teren intravilan) situat
în Petroºani, str. Lunca, F.N., jud.
Hunedoara, înscris în CF nr.61004
Petroºani, nr. topografic 731/a (teren) ºi
731/a-c1(construcþii) la preþul de 200.240
lei; 2. Teren extravilan în suprafaþã totalã de
15.002 mp situat în extravilanul localitãþii
Toteºti, comuna Toteºti, jud. Hunedoara,

compus din teren în suprafaþã de 6.013 mp
înscris în CF nr.60627 Toteºti (CF vechi nr.
12N), nr. topografic 89/2 ºi teren în suprafaþã
de 8.989 mp înscris în CF nr.60628 Toteºti
(CF vechi nr.12N), nr. topografic 140/2; la
preþul de 142.812 lei. -MOBILE: 1. Maºinã
gãurit G13 la preþul de 648 lei; 2. Analizor
gaze la preþul de 1.716 lei; 3. Calculator PC
+EPSON FX la preþul de 196 lei; 4.
Imprimantã EPSON FX1170 la preþul de 188
lei; 5. Calculator AMD ATHLON 1800 la
preþul de 208 lei; 6. Laptop la preþul de 336
lei; 7. Ehipament tehnicã calcul la preþul de
284 lei; 8. Calculator P630 +imprimantã HPL
1020 la preþul de 352 lei; 9. Sistem calcul
tehnic la preþul de 432 lei; 10. Sistem calcul
producþie la preþul de 432 lei. -MIJLOACE
DE TRANSPORT AUTO: 1. Autoturism
marca Renault nr. de înmatriculare
HD14SCP la preþul de 3.840 lei; 2.
Autoturism marca Hyundai nr. de
înmatriculare HD08SCP la preþul de 8.080
lei; 3. Autospecializatã marca Volkswagen
nr. de înmatriculare HD10SCP la preþul de
6.840 lei; 4. Semiremorcã I.M. MÎRªA nr. de
înmatriculare HD80FDC la preþul de 7.120
lei; 5. Remorcã MAT nr. de înmatriculare
HD07XFK la preþul de 3.380 lei. Valorile
menþionate anterior nu conþin TVA. Garanþia
de participare la licitaþie reprezintã 10% din
valoarea bunului pentru care se liciteazã;
cumpãrarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru ofertanþiºi poate fi gãsit la
sediul lichidatorului judiciar din Orãºtie, str.
N. Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara, iar
achitarea acestora se va face pânã în
preziua licitaþiei. Informaþii suplimentare
puteþiobþine la tel. 0254-240807 sau e-mail:
heral_consulting@yahoo.com. *
SUBSCRISA R&I GROUP S.P.R.L (fosta
ZRP INSOLVENCY SPRL), desemnatã în
calitate de lichidator judiciar al EURO
FOREST EXIM S.R.L în faliment, in
bankruptcy, en faillite, prin Hotãrârea
nr.402/27.09.2017, pronunþatã în ºedinþã
publicã, în dosarul nr.2037/103/2015 aflat
pe rolul Tribunalului Neamþ, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu strigare cu
preþ în urcare pentru valori f icarea
urmãtoarelor active: -Pachet 7 terenuri
situate în intravilanul Localitãþii Targu
Neamþ, Pct Poiana Rusului, Jud Neamþ, preþ
pornire licitaþie 205.906,50 EUR exclusiv
TVA compus din: NR CRT; TIP TEREN;
CATEGORIE; NR CF; NR CAD;
SUPRAFATA (MP): 1. INTRAVILAN,
ARABIL, 50878, 50878, 5.400,00 MP; 2.
INTRAVILAN, ARABIL, 50877, 50877,
8.953,00 MP; 3. INTRAVILAN, ARABIL,
50874, 50874, 1.944,00 MP; 4.
INTRAVILAN, ARABIL, 50875, 50875,
3.600,00 MP; 5. EXTRAVILAN, ARABIL,
50873, 50873, 3.600,00 MP; 6.
INTRAVILAN, ARABIL, 51204, 51204,
2.371,00 MP; 7. INTRAVILAN, ARABIL,
51018, 51018, 10.800,00 MP. Licitaþia va
avea loc în data de 25.02.2021, ora 16:00 la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Bucureºti, str. Clopotarii Vechi nr.27, Sector
1. În cazul neadjudecãrii, se vor mai
organiza licitaþii în data de în data de
04.03.2021, în aceleaºi condiþii de preþ, orã
ºi locaþie. Garanþia de participare este de
10% din preþul de pornire fãrã TVA. Caietul
de sarcini aferent procedurii de valorificare,
poate fi achiziþionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Documentaþia de înscriere la
licitaþie va trebui depusã, cu opis semnat,
pânã la ora 16:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie, la sediul ales
al lichidatorului judiciar. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii la
telefon 0752.146.791 sau la adresa de
e-mail office@ri-group.ro. *
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