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ANUNTURI DIVERSE

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

ale Regulamentului BRM, doreºte sã
ofere in vederea achizitionarii serviciului
de „achizitie copiatoare”. Ofertele se vor
depune la sediul BRM Terminal
Timisoara pana la data de 06.11.2018,
ora 11:00. Garanþia de participare la
procedurã este în valoare totala de 300
lei. Documentaþia aferentã procedurii se
poate ridica de la sediul BRM Terminal
Timisoara contra sumei de 250 lei, plus
TVA. Tariful de acces la procedurã este
de 250 lei, plus TVA. Informaþii privind
desfãºurarea procedurii la telefon:
0736.211.255.*

LICITATII
EURO INSOL SPRL, lichidator judiciar al
BRC BUSINESS GROUP S.R.L. - in
faliment, organizeaza in 26.10.2018, ora
13.00 licitatie publica cu strigare, pentru
urmatoarele bunuri: - bunuri mobile:
mobilier achizitionat in 2009-2010 se
vand la cel mai mare pret oferit. - 1
apartament, 11 parcari exterioare si 44
parcari subterane. Caietele de sarcini
pentru bunurile imobile pot fi obtinute
incepand cu data de 22.10.2018 de la
sediul ales al lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare pe site-ul
www.euroinsol.eu si la numerele de
telefon: 021/335.45.09; 0735.227.873.*

DE vanzare teren extravilan in suprafata
de 10.158 mp, situat in Comuna 1
Decembrie, Jud. Ilfov la pretul de 41.999
Euro exclusiv TVA echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii. Relatii
supl imentare se pot obt ine la
tel.021.320.14.84.*

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL,
identificatã prin CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social în
Mun. Bucureºti, str. Poet Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1,
reprezentatã legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în
calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al
debitoarei COMINCO BUCOVINA SA
FRASIN, identificatã prin CUI 11688704,
nr. înreg. La Reg.Com.: J33/130/1999,
având sediul social în oraºul Frãsin, str.
Principala nr.1, jud. Suceava, în Dosarul
nr. 15664/86/2011, aflat pe rolul
Tribunalului Suceava, vinde prin licitaþie
publicã, urmãtoarele bunuri imobile
ipotecate în favoarea Karpi Expert SRL: -
”Clãdire sediu administrativ”, situatã în
Frasin, str. Principalã nr. 1, jud. Suceava,
cu preþ de pornire la licitaþie de 265.800
lei, reprezentând 60% din valoarea de
evaluare; - ”Clãdire atelier mecanic”,
situatã în Frasin, jud. Suceava, cu preþde
pornire la licitaþie de 108.120 lei,
reprezentând 60% din valoarea de
evaluare. Doritorii pot achiziþiona caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului
judiciar. Licitaþiile vor avea loc în datele
de 13.11.2018, 20.11.2018, 27.11.2018,
04.12.2018, 11.12.2018, 18.12.2018,
08.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019 ºi
29.01.2019, la ora 13.00, la biroul
lichidatorului judiciar, situat în Mun.
Bucureºti, str. Grigore Alexandrescu nr.
83, sector 1. Informaþii suplimentare la
telefon: 021.212.17.36.*

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL,
identificata prin CIF 25931349, nr. de
ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social în
Mun. Bucureºti, str. Poet Grigore
Alexandrescu nr.83, sector 1, în calitate
de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
PRODUCTIE SI COMERT GOLF SRL,
identificatã prin CUI 540060, nr. înreg. La
Reg.Com.: J14/395/1992; având sediul
social Jud. Covasna, Comuna Ghidfalau
nr. 158, desemnatã în aceastã calitate
prin Sentinta din data de 21.09.2012,
pronunþatã în Dosarul nr.
1122/119/2011, aflat pe rolul Tribunalului
Covasna, vinde prin licitaþie publicã bunul
imobil-Unitatea comercialã nr. 1, situat în
Com. Ghidfalãu, jud. Covasna. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 20.405 lei,
reprezentând 50% din valoarea de
evaluare. Doritorii pot achiziþiona caietul
de sarcini de la sediul lichidatorului
judiciar. Liciþiile vor avea loc în datele de
13.11.2018, 20.11.2018, 27.11.2018,
04.12.2018, 11.12.2018, 18.12.2018,
08.01.2019, 15.01.2019, 22.01.2019 ºi
29.01.2019, la ora 14.00, la sediul
lichidatorului judiciar, situat în Mun.
Bucureºti, str. Grigore Alexandrescu nr.
83, sector 1. Informaþii suplimentare la
telefon: 021.212.17.36.*

DOSAR nr. 2393/2016 Nr.2393/
22.10.2018 PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA BIROUL EXECUTORULUI
JUDECATORESC MENAEF CRISTIAN,
cu sediul in Constanta, str. Fagetului, nr.
116, et. 1, Judetul Constanta, prin
Executor Judecatoresc Menaef Cristian,
numit prin Ordin al Ministrului Justitiei Nr.
619/C din 17.02.2012, posesor al
legitimatiei de serviciu nr. 451 eliberata
de Uniunea Nationala a Executorilor
Judecatoresti din Romania, inregistrat in
Registrul Special al Curtii de Apel
Constanta sub numarul 7/2012, Potrivit
dispozitiilor art. 839 NCPC, aducem la
cunostinta generala urmatoarele: In data
de 22.11.2018, orele 12:00, va avea loc la
sediul Biroului Executorului
Judecatoresc Menaef Cristian din
Constanta, str. Fagetului, nr. 116, et. 1,
Judetul Constanta vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Valul lui
Traian, str. Soarelui, nr. 4, lot1/1/2, Jud.
Constanta inscris in cartea Funciara nr.
110320 a localitatii Valul Lui Traian
compus din teren in suprafata de 250
m.p. ce are nr. Cadastral 110320 si
constructie P+ M in suprafata construita
la sol de 60 m.p. avand parter : living,
dormitor, bucatarie, baie, iar la mansarda
3 camere, baie si hol ce are nr. Cadastral
110320- C1. Imobilul descris mai sus
este proprietatea debitorului PRODAN
Nicolae Florin cu domiciliul in Constanta -
900251, Str. Penes Curcanul nr. 27,
Judetul Constanta. Licitatia incepe de la
pretul de 203.746,00 Lei valoarea
stabil i ta conform art. 836 NCPC.
Persoanele care doresc sã participle la
licitatie vor prezenta in scris oferte de
cumparare însoþite de dovada achitãrii
unei cauþiuni reprezentând 10% din

preþul de începere al licitaþiei, cu cel putin
1 (una) zi lucratoare inainte de data
licitatiei la fax 0241 486 042, email:
office@bejmenaef.ro sau la sediul BEJ
MENAEF CRISTIAN. Cauþiunea va fi
consemnatã la orice unitate a Libra
Internet Bank, pe numele ºi la dispoziþia
BEJ MENAEF CRISTIAN, în contul
deschis la LIBRA INTERNET BANK -
Suc. Constanta, cod IBAN RO92 BREL
0002 0006 2071 0101 - (Lei), RO38
BREL 0002 0006 2071 0200 - (Euro),
RO54 BREL 0002 0006 2071 0300 -
(USD). EXECUTOR JUDECATORESC,
MENAEF CRISTIAN.*

SOCIETATEA TARGET CONSUL
TANCY IMOB SRL - în faliment/in
bunkruptcy/en faillite, prin Lichidator
judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L –
FILIALA BUCUREªTI., anunþã,
scoaterea la vânzare prin licitaþie publicã
deschisã cu strigare, competitivã, a
urmatoarelor act ive imobi l iare
proprietatea debitoarei: Teren extravilan
în suprafaþã de 5.000 mp, situal în loc.
Voluntari, jud. Ilfov (CF 105303 al
oraºului Voluntari, nr. cad. 105303) Bunul
va fi vândute prin licitaþie publicã
deschisã cu strigare, competitiva. Pretul
de pornire al licitatiei este de 405.000
Euro (exclusiv TVA). Licitaþia va avea loc
la data de 05.11.2018, ora 14.00 în
Bucureºti, str. Lt. Av. Vasile Fuica, nr. 15,
sector 1 Dacã bunurile nu vor fi vândute la
acest termen, licitaþia se va repeta în
acelasi loc ºi la aceaºi ora, la un interval
de 14 zile în urmãtoarele date de
19.11.2018, 03.12.2018 ºi 17.12.2018.
Ofertanþ i i care depun cereri de
participare la licitaþie vor achiziþiona
Caietul de sarcini. Preþul acestuia este de
1000 lei. Ofertantii au obligaþia sã
depunã, pânã cel târziu cu 48 de ore
înainte de începerea licitaþie Cererea de
participare la licitaþ ie însoþitã de
documentele mai sus enumerate, ºi sã o
garanþie de participare în procent de 10%
din preþul de începere a licitaþiei. Garanþia
se depune prin platã în contul indicat de
lichidatorul judiciar în caietul de sracini.
Plata se va face în lei la cursul BNR din
ziua plãþii. Persoanele care pretind vreun
drept asupra activelor ce urmeaza a fi
scoase la vanzare au obligatia, sub
sanctiunea decaderii, sa faca dovada
acestui fapt, la sediul administratorului
judiciar, cu cel mai târziu 10 zile înainte
de termenul stabilit pentru licitaþie. Relaþii
suplimentare se pot obþine la: Lichidator
judiciar: Tel: 0723 569386, E-mail:
office@insolbis.ro, perosana de contact
Adriana CINDREA.*

CABINETUL individual de insolventa
Herciu Marius Emilian, Lichidator judiciar
al societatii AMERICAN POPCORN
S.R.L. persoana juridica romana cu
sediul declarat in Bucuresti, str. Piata
Garii de Nord nr. 1 – 3, sector 1 si sediul
ales la Lichidatorul judiciar in Bucuresti,
str. Vasile Lascar nr. 10, parter, ap. 1,
sector 2, fiind inregistrata sub CUI
1594823 si numar de inmatriculare J
40/5616/1992, anunta organizarea
licitatiilor publice cu strigare pentru
valorificarea urmatoarelor bunuri ce
apartin debitorului nominalizat: - pachet
de actiuni ce contine un numar de 5119
actiuni emise de CREDIT EUROPE
BANK ROMANIA SA, ce reprezinta
0,001% din capitalul social la Bancii.
PRET DE PORNIRE: 1,9905 lei/actiune
respectiv de 10.189,37 lei pentru intregul
pachet. Ofertantii vor depune declaratii
de intentie scrise si o garantie pentru
participarea la licitatie, in valoare de 10%
din pretul de pornire, cel mai tarziu pana
la data de 12 noiembrie 2018 ora 13.45.
Garantia se va depune in contul de
lichidare al societati i AMERICAN
POPCORN SRL, ce va fi comunicat de
lichidatorul judiciar celor interesati.
Licitatia se desfasoara in ziua de 12
noiembrie 2018 ora 14.00 la sediul ales al
lichidatorului judiciar, in Bucuresti, str.
Vasile Lascar nr. 10, parter, ap. 1, sector
2. Daca activul nu se valorifica, licitatiile
se vor relua cu acelasi pret de pornire in
zilele de 13, 14, 15 si 16 noiembrie 2018
la aceeasi ora si in aceeasi locatie. Relatii
suplimentare la telefon: 0722/743.208,
031/436.55.24; 031/436.55.28.*

SUBSCRISA, CITR Filiala Bucureºti
SPRL în calitate de administrator judiciar
al Societãþii RAFO SA (în reorganizare
judiciarã, in judicial reorganization, en
redressement), cu sediul social în Oneºti,
str. Industriilor nr. 3, jud. Bacãu, CUI
958772 ºi J4/538/1991, organizeazã
LICITAÞIE PUBLICÃ COMPETITIVÃ CU
STRIGARE CU PREÞ ÎN URCARE
pentru valorificarea urmãtoarelor active
imobile ºi mobile: 1. Teren intravilan liber
3.200 mp Braºov, Bd. Griviþei FN, jud.
Braºov, preþ de pornire 41.344 Euro fãrã
TVA; 2. Teren intravilan liber 56.900 mp,
Butimanu, jud. Dâmboviþa, preþ de
pornire 28.200 Euro fãrã TVA; 3. Staþie
com. Butoieºti, jud. Mehedinþi (bunuri
mobile), preþ de pornire 236 Euro fãrã
TVA; 4. Teren extravilan liber 13.500 mp,
com. Corbii Mari, sat Ungureni - Satu
Nou, jud. Dâmboviþa, preþ de pornire
32.250 Euro fãrã TVA; 5. Teren intravilan
Deva, Hunedoara, 10.359 mp, preþ de
pornire 98.574 Euro fãrã TVA; 6. Clãdire
de birouri P+1E (teren 589 mp ºi
construcþii 443 mp), str. ªtefan cel Mare
nr. 2, Giurgiu, preþ de pornire 117.000
Euro fãrã TVA; 7. Teren intravilan liber
5.000 mp, com.Mihai Kogãlniceanu,
parcela 484, sola 48, jud.Tulcea, preþ de
pornire 10.500 Euro fãrã TVA; 8. Staþie
distribuþie carburanþi sat Remus, com.
Frãþeºti DN5 km 5+705, jud. Giurgiu, preþ
de pornire 212.832 Euro fãrã TVA; 9.
Fabricã Biocetan loc. Sãcuieni, str. Letea
Mare nr. 48, jud. Bihor, preþ de pornire
229.644 Euro fãrã TVA; 10. Staþie
distribuþie carburanþi Socodor, DN79A,
km.107+450, jud.Arad, preþ de pornire
59.087 Euro fãrã TVA; 11. Autoturisme
Renault, Dacia, Audi, Pontiac ºi Infiniti,
preþuri individuale de pornire cuprinse

între 675 ºi 47.680 Lei fãrã TVA, valoare
totalã 90.583 Lei fãrã TVA; 12. Participaþii
deþinute de RAFO SA în alte firme, preþ
de pornire 147.000 Euro fãrã TVA. Cu
privire la TVA se vor aplica prevederile
Codului Fiscal în vigoare la data
transferului dreptului de proprietate,
pentru fiecare tip de active în parte.
Licitaþia va avea loc în 30.10.2018, ora
10:00 la sediul administratorului judiciar
din Bucureºti, str.Gara Herãstrãu nr. 4,
Green Court clãdirea A, et. 3, sector 2.
Garanþia de participare este de 20% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu
este purtãtoare de TVA. Detalierea
completã a activelor ºi condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie se regãsesc
în Caietele de sarcini aferente procedurii
de valorificare. Achizit¸ionarea Caietelor
de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie. Preþul Caietelor
de sarcini sunt cuprinse între 119 ºi 952
Lei TVA inclus. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui comunicatã
administratorului judiciar, cu opis
semnat, pânã la ora 18:00 a zilei
anterioare ºedinþei de licitaþie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii pe platforma de vânzãri a
administratorului judiciar sales.citr.ro /
cod anunþ CIT10185, la telefon
0742.011.223 sau la adresa de e-mail
flavius.draghici@citr.ro.*

CII CONSTANTIN VALERICA, in calitate
de lichidator judiciar al SC FIBEC
METALGLASS SA-in faliment, CUI
6922450, cu sediul in Campina,
str.Ec.Teodoroiu, nr.24, jud.Prahova,
dosar fal iment nr. 7792/105/
2014-Tr.Prahova, organizeaza in
Campina, str .Muscelului , nr.40,
jud.Prahova, licitatie pentru valorificare
bunuri mobile de natura mijloacelor de
transport, utilaje si echipament, mobilier,
etc, pornind de la pretul estimat in
raportul de evaluare. Datele pentru
l ic i tat ie sunt: 24,25,26,29,30,
31-10-2018, ora 12.00. Relat i i
suplimentare la telefon: 0722630993.*

S.C. VALSERG S.R.L. -în faliment, vinde
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
(Botoºani, str.1 Decembrie 48), în
29.10.2018, orele 11.00, microfermã
zootehnicã, situatã în sat Lunca, com.
Miliºãuþi, jud. Suceava, compusã din:
sediu, filtru sanitar, bazin apã, magazie
furaje, halã îngrãºare porci-2 buc,.
utilitãþi. Preþul de pornire=1.461.772 lei,
la care se adaugã T.V.A.
Tel:0744/85.31.58.*
DOSAR nr. 91/2016 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBI
LIARA Subsemnatul BUTA DUMITRU
MIREL, executor judecatoresc in
circumscriptia Curtii de Apel Cluj, cu
sediul in Beclean, Aleea Trandafirilor nr.
3A, jud. Bistrita-Nasaud, In conformitate
cu dispozitiile art. 838 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in
data de 22.11.2018, ora 12:00, va avea
loc la sediul biroului nostru vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in
Beclean, Str. Sieului nr. 21, bl. A3, sc. A,
et. IV, ap. 20, Judetul Bistrita-Nasaud,
imobil inscris in C.F. nr. 25248-C1-U3 (nr.
CF vechi 2256/20) Beclean, nr. top.
1417/20, proprietatea debitorilor LUP
GABRIEL VIOREL si LUP ANGELA
LACRIMIOARA, constand in apartament
compus din doua camere, bucatarie,
camara de alimente, baie, hol, logie, sas,
suprafata construita 53,90 mp, cota de
13/269 parti teren, cota de 56/1160 parti
comune, la pretul de 79.251,75 lei
(echivalent 17.031 euro). Imobilul urmarit
este grevat de urmatoarele sarcini:
ipoteca in favoarea creditoarei
urmaritoare si urmarirea notata in acest
dosar de executare. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra imobilului
urmarit sa-1 anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite
pentru vanzare. Invitam pe toti cei care
doresc sa cumpere imobilului urmarit silit
sa se prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare, avand asupra lor cartea
de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare. Potrivit
dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1 C. pr. civ.,
ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc, cel
mai tarziu pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare de cel putin 10%
din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
In conformitate cu dispozitiile art. 844
alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmaritori,
intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*

B.E.J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 2,

bl. I 1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin ex.
jud TIMNEA VICENTIU PASCAL,
organizeaza l ic i tat ie in data de
16.11.2018, ora 09.30, la sediul biroului,
în vederea vânzãrii imobilului situat in
Turnu Magurele, str. Oltului, nr. 191, jud.
Teleorman, inscris in CF nr. 22549,
compus din teren intravilan avand nr.
cadastral 743 si constructie cu destinatia
de locuinta avand nr. cadastral 743-C1.
Terenul in suprafata de 374 mp conform
actelor si 386,03 mp conform
masuratorilor, cu deschidere la drumul de
acces de 9,91 ml. Constructia are
suprafata construita de 96,48 mp si
suprafata utila de 68,94 mp, construita in
anul 1964, cu fundatii din beton si piatra si
structura din pamant batut; Imobilul a fost
evaluat la 63.000 lei. Pretul de pornire al
licitatiei este de 31.500 lei, reprezentand
50% din pretul la care a fost evaluat
imobilul, in conformitate cu prevederile
art. 845 alin. (8) Cod Procedura Civila. La
acest termen, daca nu se obtine pretul de
pornire al licitatiei si exista cel putin 2
licitatori, bunul va fi vandut la cel mai
mare pret oferit, chiar daca acesta este
mai mic decat valoarea creantei sau a
garantiei, sau va putea fi vandut chiar
daca se prezinta o singura persoana care
ofera pretul de pornire al licitatiei, in
conformitate cu prevederile art. 845(9)
Cod Procedura Civila. Persoanele
interesate sã participe la licitaþie vor
consemna, pe seama si la dispoziþia
executorului judecatoresc TIMNEA
VICENTIU PASCAL, 10% din preþul de
pornire al licitaþiei, pânã cel târziu la data
si ora licitatiei, prezentând cu ocazia
participãrii la licitatie, recipisa de
consemnare si eventualele oferte de
cumparare, conform art. 843 alin 1 si 838
lit. k Cod proc. Civ. Persoanele care
pretind vreun drept asupra imobilului
scos la licitaþie vor comunica executorului
judecatoresc, anterior licitatiei, drepturile
pretinse ºi documentele care atestã
acestea.*

B.E.J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr.
2, bl. I 1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin
ex. jud TIMNEA VICENTIU PASCAL,
organizeaza l ic i ta t ie in data de
16.11.2018, ora 11.00, la sediul
Biroului, în vederea vânzãrii imobilului
situat în Turnu Magurele, str. Gen.
David Praporgescu, bl. L7, sc. 7, ap.
129, jud. Teleorman, inscris in Cartea
funciara nr. 20389-C1-U15 (provenit
din conversia de pe hartie a CF nr.
4117) a loc. Turnu Magurele, avand nr.
cadastral 181/129 Respectivul imobil
este un apartament cu doua camere si
dependinte, in suprafata construita de
41,97 mp, situat la etajul 2 al unui bloc
de locuinte cu regim de inaltime P+4;
Imobilul a fost evaluat la 73.000 lei.
Pretul de pornire al licitatiei este de
36.500 lei, reprezentand 50% din pretul
la care a fost evaluat imobilul. La acest
termen, daca nu se obtine pretul de
pornire al licitatiei si exista cel putin 2
licitatori, bunul va fi vandut la cel mai
mare pret oferit, chiar daca acesta este
mai mic decat valoarea creantei sau a
garantiei, sau va putea fi vandut chiar
daca se prezinta o singura persoana
care ofera pretul de pornire al licitatiei,
in conformitate cu prevederile art.
845(9) Cod Procedura Civi la .
Persoanele interesate sã participe la
licitaþie vor consemna, pe seama si la
dispoziþia executorului judecatoresc
TIMNEA VICENTIU PASCAL, 10% din
preþul de pornire al licitaþiei, pânã cel
târziu la data si ora licitatiei, prezentând
cu ocazia participãrii la licitatie, recipisa
de consemnare si eventualele oferte de
cumparare. Persoanele care pretind
vreun drept asupra imobilului scos la
licitaþie vor comunica executorului
judecatoresc anter ior l ic i ta t ie i ,
drepturile pretinse ºi documentele care
atestã acestea.*

B.E.J. TIMNEA VICENTIU PASCAL, cu
sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 2,
bl. I 1, sc. C, et. 2, ap 55, sector 3, prin ex.
jud TIMNEA VICENTIU PASCAL,
organizeaza l ic i tat ie in data de
16.11.2018, ora 11.30, la sediul biroului
mentionat mai sus, in vederea vânzãrii
imobilului situat în comuna Poeni, jud.
Teleorman, intabulat in Cartea funciara
nr. 20015, identificat cu nr. cadastral
20015. Respectivul imobil este un teren
intravilan in suprafata de 1.905 mp. pe
care sunt edificate constructiile C1 –
locuinta, in suprafata de 86,55, cu fundatii
din beton armat si zidarie din caramida,
compusa din 2 dormitoare, 1 sufragerie,
1 baie, 1 bucatarie, 2 holuri si 1 veranda si
C2 – anexa gospodareasca; Imobilul a
fost evaluat la 65.000 lei Pretul de pornire
al l ic i tat iei este de 32.500 lei,
reprezentand 50% din pretul la care a fost
evaluat imobilul. Persoanele interesate
sã participe la licitaþie vor consemna, pe
seama si la dispoziþia executorului
judecatoresc TIMNEA VICENTIU
PASCAL, 10% din preþul de pornire al
licitaþiei, pânã cel târziu la data si ora
licitatiei, prezentând cu ocazia participãrii
la licitatie, recipisa de consemnare si
eventualele oferte de cumparare,
conform art. 843 alin 1 si 838 lit. k Cod
proc. Civ. Persoanele care pretind vreun
drept asupra imobilului scos la licitaþie vor
comunica executorului judecatoresc,
anterior licitatiei, drepturile pretinse ºi
documentele care atestã acestea.*

INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC ROMAJA ABC SRL vinde
prin negociere directã urmãtoarele bunuri
mobile: -Autoturism Peugeot 206, an
fabricaþie 2000, transmisie manualã,
tracþiune faþã, culoare albastru, 1997
cm3, motorinã, la preþul de pornire, 3.600
lei, exclusiv TVA Preþurile menþionate nu
conþin TVA. Ofertele pot fi formulate ºi
depuse la sediul lichidatorului din Deva,
str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi
transmise pe fax la nr. 0254-226006,
pânã la data de 02.11.2018. Orice
informaþii sunt la dispoziþia eventualilor
cumpãrãtori la tel. 0254-226006 sau
0722-344744.*

DOSAR nr. 181/2013 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA Subsemnatul BUTA
DUMITRU MIREL, executor
judecatoresc in circumscriptia Curtii de
Apel Cluj, cu sediul in Beclean, Aleea
Trandafirilor nr. 3/A, jud. Bistrita-Nasaud,
In conformitate cu dispozitiile art. 838
alin. 1 C. pr. civ., aducem la cunostinta
generala ca, in data de 23.11.2018, ora
10:00, va avea loc la sediul biroului nostru
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Beclean, Sat Coldau, Judetul
Bistrita-Nasaud, imobil inscris in C.F. nr.
25136 Beclean (nr. CF vechi 2832/N
Beclean) nr. cadastral 376, constand din
teren intravilan, categoria de folosinta
arabil, in suprafata de 4645 mp . Imobilul
este evaluat la pretul de 118.784,00 Lei
(echivalent 26.500 euro). Pretul de
incepere a licitatiei este de 89.088 LEI
(ECHIVALENTUL SUMEI DE 19.875
EURO) - pretul de evaluare diminuat cu
25%. Daca nu se obtine pretul de
incepere a licitatiei si exista cel putin 2
licitatori, la acelasi termen, bunul va fi
vandut la cei mai mare pret oferit, dar nu
mai putin de 30% din pretul de pornire al
primei licitatii. Vanzarea se va putea face
chiar daca se prezinta o singura
persoana care ofera pretul de la care
incepe licitatia. Imobilul urmarit este
grevat de urmatoarele sarcini: ipoteci in
favoarea SC SUPORT COLECT SRL
pentru suma de 49.500 euro. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urmarit sa-1 anunte pe
executorul judecatoresc inaintea datei
stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti
cei care doresc sa cumpere imobilului
urmarit silit sa se prezinte la data, locul si
ora stabilita pentru vanzare, avand
asupra lor cartea de identitate si pana la
aceasta data sa prezinte oferte de
cumparare. Potrivit dispozitiilor art. 839
alin. 1 lit. 1) C. pr. civ., ofertantii trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului
judecatoresc, cel mai tarziu pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul de
pornire a l ic i tat iei imobi lului . In
conformitate cu dispozitiile art. 844 alin. 2

C. pr. civ., creditor i i urmari tor i ,
intervenientii, coproprietarii pe cote parti
si titularii unui drept de preemtiune nu au
obligatia de a depune garantia de
participare. Executor judecatoresc,
BUTA DUMITRU MIREL.*
DOSAR nr. 6/2018 Noi, NAGLICI MIHAI
SERBAN, executor judecatoresc in
circumscriptia Bucuresti, cu sediul in
Bucuresti, Str. Istriei, nr. 1, bl. C2, sc. 1,
et. 1, ap. 5, Sector 3, vazand cererea
cererea de executare silita formulata la
data de 23.01.2018, de catre creditoarea
CONNSYS SOLUTIONS S.R.L., CIF: RO
32922220, J40/3140/2014 cu sediul in
Bucuresti, str. Constantin Balacescu nr.
15, sector 1, impotriva debitoarei
CINELABS S.R.L., CIF: RO 11455822,
J40/765/1999 cu sediul in Bucuresti, str.
Bucurestii Noi nr. 170, sector, prin
prezenta publicatie de vanzare emisa in
temeiul art. 762 alin 1. Cod Proc. Civ,
aducem la cunostinta publica faptul ca, in
data de 31.10.2015, orele 13.30, va avea
loc la adresa din Bucurest i , str .
Constantin Balacescu nr. 15, sector 1,
vanzarea la l ic i tat ie publ ica a
urmatoarelor bunuri: - unitate centrala
Apple MacPro A1289, serial number
CK01307E20H evaluat la 5.000 lei; -
unitate centrala Apple MacPro C 1289,
serial numer CK00305120H evaluata la
5.000 lei; - monitor Apple Cinema HD
Display A 1083, serial numer
CY9520WLXMP evaluat la 2.000 lei; -
monitor HP model ZR30W serial numer
CN40350M18 evaluat la 1.000 lei; -
laptop MacBook Pro model A1398 serial
number C02JG2WSDKQ2 evaluat la
3.000 lei; - laptop MacBook Pro model
A1398 serial number C02J62TQDKQ2
evaluat la 3.000 lei; Pentru valorificarea
acestora licitatia va incepe ce la preturile
la care acestea au fost evaluate, la pretul
de adjudecare urmand sa se adauge cota
legala de TVA. Toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor ce fac obiectul
prezentului anunt de vanzare sunt somati
sa il anunte pe executorul judecatoresc
inainte de data stabilita pentru vanzare.
Toti cei care doresc sa cumpere bunurile
mai sus mentionate sunt invitati sa se
prezinte la termenul de licitatie, la data si
la locul fixate pentru tinerea acesteia si sa
prezinte, pana la acest termen, urmând a
depune o garantie reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitatiei, pe seama ºi la
dispoziþ ia Biroului executorului
judecãtoresc NAGLICI MIHAI SERBAN
si sa prezinte oferta de cumparare.
Executor judecatoresc - Naglici Mihai
Serban.*

DOSAR nr. 162/2015 Din 22.10.2018
PUBLICATIE DE VANZARE
IMOBILIARA Subsemnatul BUTA
DUMITRU MIREL, executor
judecatoresc in circumscriptia Curtii de
Apel Cluj, cu sediul in Beclean, str.
Parcului nr. 1, bl. B, ap. 1, jud.
Bistrita-Nasaud, In conformitate cu
dispozitiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ.,
aducem la cunostinta generala ca, in
data de 22.11.2018 ora 16:00, va avea
loc la sediul biroului nostru vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in
Cluj-Napoca, Dincolo de Becas, FN,
Judetul Cluj, reprezentat de cota de
135/895 parti din terenul in suprafata
totala de 895 mp, categoria de folosinta –
drum, inscris in CF 284365 (nr. CF vechi
591 Nedef) Cluj-Napoca, nr. cadastral
284365 (nr. cad. vechi 6232/8), la pretul
de 4.120,20 EUR. Imobilul urmarit este
grevat de urmatoarele sarcini: urmarirea
silita notata in acest dosar de executare.
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului urmarit sa-1
anunte pe executorul judecatoresc
inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa
cumpere imobilului urmarit silit sa se
prezinte la data, locul si ora stabilita
pentru vanzare, avand asupra lor cartea
de identitate si pana la aceasta data sa
prezinte oferte de cumparare. Potrivit
dispozitiilor art. 839 alin. 1 lit. 1) C. pr. civ.,
ofertantii trebuie sa consemneze la
dispozitia executorului judecatoresc, cel
mai tarziu pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare de cel putin 10%
din pretul de pornire a licitatiei imobilului.
In conformitate cu dispozitiile art. 844
alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmaritori,

LICITATII BRM
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