
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

PRIMARIA COMUNEI COCORASTII COLT 

NR. _________/_____________ 

 

                    

                                    ANUNT DE LICITATIE PENTRU ÎNCHIRIERI  

BUNURI PROPRIETATE PRIVATA 

 

 

1.Informatii generale privind locatorul: Comuna Cocorastii Colt cu sediul in Cocorastii Colt, str. 

Mihai Viteazul, nr.54,  judetul Prahova, telefon 0244 484100, Cod de identificare fiscala 

16346516, e-mail cocorastiicolt@europrahova.eu. 

2. Informatii generale privind obiectul inchirierii: teren în suprafaţă de 36528 mp, domeniul 

privat,  din care:  29130 mp  intravilan, 7398 mp extravilan, situat in comuna Cocorăștii Colt, sat 

Cocorăștii Grind, identificat prin tarla T 47, parcela A 370/217, număr cadastral 20780,inscris in 

cartea funciara nr.20780, conform HCL nr.7/20.02.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.   

3. Informatii privind documentatia de atribuire 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentaţiei de atribuire:  

La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achizitii Publice. 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care 

se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:  

Se poate obține de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei comunei Cocorastii 

Colt, str. Mihai Viteazul nr. 54, judetul Prahova. 

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 

100 lei / exemplar, se achită cash la casieria Primăriei comunei Cocorastii Colt.  

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:  
27.03.2020, ora 14.00.  

4.Informatii privind ofertele 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  

08.04.2020 ora 10.00 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:  

Primăria comunei Cocorastii Colt, Registratura, strada Mihai Viteazul nr.54, județul Prahova. 

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:  

Se depun în doua  exemplare , unul original si unul copie, conform Fisei de Date de Achizitii. 

5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 

08.04.2020,ora 11.00,  la sediul  Primariei comunei Cocorăștii Colț din satul Cocorăștii  Colț, str. 

Mihai Viteazul nr. 54 -  Sala de Sedinte. 

6. Instantele competente pentru solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea 

instantei:  Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova ,Ploiesti, Strada Valeni nr. 

44, județul Prahova, tel. 02444544781, fax 02444544781, e-mail:tr-ph-contencios@just.ro. 

7. Data transmiterii anuntului de licitație: 16.03.2020. 

 
 

    PRIMAR                                                                    COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE 

DORU BARDAS                                                                              MIHAELA  GUTU 
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ANUNTURI DIVERSE

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

de zi ce necesita aprobarea din partea AGA
vor putea fi consultate la sediul societatii sau
pe site-ul societatii la adresa www.mindo.ro
Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1
lei/pag.copii ale documentelor ce vor fi pre
zentate in cadrul sedintelor AGA. Prese-
dintele Consiliului de Administratie Tiberiu
Stratan. *

ÎN temeiul Legii nr.31/1990, Preºedintele
Consiliului de Administraþie al SC NICIMAN
SA IAªI convoacã Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor SC NICIMAN SA
IAªI, J22/1253/1993, RO4105360, pentru
data de 23 aprilie 2020, ora 14.00, la sediul
societãþii din Iaºi, ªos.Bucium, nr.23,
jud.Iaºi, pentru toþi acþionarii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor la sfârºitul zilei de 31
martie 2020, cu urmãtoarea ordine de zi:
1.Prezentarea ºi supunerea spre aprobare a
raportului Consiliului de Administraþie ºi
prezentarea raportului Comisiei de Cenzori
pentru anul 2019. 2.Prezentarea ºi
supunerea spre aprobare a situaþiei
financiare anuale ºi repartizarea profitului
pentru anul 2019. 3.Stabilirea bugetului de
venituri ºi cheltuieli ºi a programului de
activitate pentru anul 2020. 4.Stabilirea
indemnizaþiei lunare a administratorilor so-
cietãþii pentru perioada aprilie 2020-martie
2021. 5.Diverse. Acþionarii înregistraþi la
data de referinþã pot participa personal sau
pot fi reprezentaþi de o persoanã desemnatã
cãreia i s-a acordat procurã specialã
notarialã care va fi depusã la secretariat, în
original, cel târziu cu 48 ore înainte de
ºedinþã. În caz de neîndeplinire a cvorumului
necesar, Adunarea Generalã Ordinarã se va
întruni la data de 24 aprilie 2020, în acelaºi
loc la ora 10.00, cu aceeaºi ordine de zi.
Informaþi i supl imentare la telefon:
0232.236.301. *

CONVOCATOR. Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor German Romanian
Assurance SA. Subsemnatul, Ioniþã Ion, în
calitate de preºedinte al Consiliului de
Administraþie al societãþi i GERMAN
ROMANIAN ASSURANCE SA, cu sediul
social în Bucureºti, Sector 3, str.Emil
Gârleanu, nr.11, bl.A8, sc.2, etaj 5, ap.49,
înregistratã la Registrul Comerþului sub
nr.J40/7054/1995, CUI 7804274, în
conformitate cu dispoziþiile art.117 din
Legea societãþilor nr.31/1990, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi în
conformitate cu Actul Constitutiv al
societãþii, convoc Adunarea Generalã
Ordinarã a Acþionarilor, pentru data de
24.04.2020, ora 17.00, la sediul social al
societãþii din Bucureºti, Sector 3, str.Emil
Gârleanu, nr.11, bl.A8, sc.2, etaj 5, ap.49. În
cazul în care nu sunt întrunite condiþiile
pentru desfãºurarea ºedinþei sau pentru
adoptarea în mod valabil a hotãrârilor, prin
prezenta se convoacã o nouã Adunare
Generalã Ordinarã a Acþionarilor pentru data
de 25.04.2020, ora 17.00, la sediul social al
societãþii din Bucureºti, Sector 3, str.Emil
Gârleanu, nr.11, bl.A8, sc.2, etaj 5, ap.49,
având aceeaºi ordine de zi. Ordinea de zi va
fi urmãtoarea: 1.Aprobarea valorii juste a
patrimoniului determinatã prin raportul de
evaluare întocmit de un evaluator
independent, membru ANEVAR.
2.Prezentarea, dezbaterea ºi aprobarea
situaþiilor financiare ale exerciþiului financiar
2019, pe baza rapoartelor întocmite de
administratori ºi de auditorul financiar extern
ºi descãrcarea administratorilor de ges-
tiunea exerciþiului financiar 2019. 3.Repar-
tizarea profitului obþinut în anul 2019.
4.Prezentarea, dezbaterea ºi aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru anul
2020. 5.Împuternicirea preºedintelui
Consiliului de Administraþie, dl. Ioniþã Ion,
pentru a semna orice documente necesare
pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârii
AGOA ºi pentru a îndeplini toate procedurile
ºi formalitãþile prevãzute de lege în scopul
implementãrii hotãrârilor acþionarilor,

inclusiv formalitãþile de publicare ºi înre-
gistrare a acestora la Registrul Comerþului.
La Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi
sã voteze toþi acþionarii înregistraþi în
Registrul Acþionarilor la data de 16.04.2020,
stabilitã ca datã de referinþã. Preºedintele
Consiliului de administraþie, Ioniþã Ion. *

CONVOCARE Consiliul de Administratie al
CRH CIMENT (ROMANIA) S.A., persoana
juridica romana, cu sediul social situat in
Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2,
Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti sub nr. J40/546/1991,
cod unic de inregistrare RO328750, avand
un capital social subscris si varsat de
38.956.772,2 lei (denumita in continuare
“Societatea”), CONVOACA ADUNAREA
GENERALA ORDINARA A ACTIO-
NARILOR pentru data de 23.04.2020, ora
10:00, la adresa din Piata Charles de Gaulle
nr. 15, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, in
conformitate cu prevederile statutare si
legale in vigoare. Convocarea se adreseaza
tuturor actionarilor inregistrati in Registrul
Actionarilor Societatii, la sfarsitul zilei de
1.04.2020 (data de referinta, cu mentiunea
ca doar persoanele care sunt actionari la
aceasta data au dreptul de a participa si de a
vota in cadrul adunarii generale), cu
urmatoarea Ordine de zi: 1. Retragerea
calitatii de Membru al Consiliului de
Administratie a Dlui Gustavo Navarro si
numirea unui nou Membru al Consiliului de
Administratie al Societatii. 2. Desemnarea
persoanelor care vor semna toate
documentele necesare si vor indeplini toate
formalitatile legale in vederea inregistrarii la
Registrul Comertului a efectelor hotararii
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii. Actionarii pot participa personal
sau pot fi reprezentati in baza unei
imputerniciri speciale acordate fie unui alt
actionar, fie unei persoane care nu are
calitatea de actionar, pentru respectiva
adunare generala. Procura se va depune la
sediul Societatii, in original, cu cel putin 48
(patruzeci si opt) de ore inainte de data fixata
pentru intrunirea Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor, fiind retinuta de
catre Societate. Lista cuprinzand informatii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu
si calificarea profesionala ale persoanelor
propuse pentru functia de membru al
Consiliului de Administratie se afla la
dispozitia actionarilor, putand fi consultata si
completata de acestia, incepand cu data
publicarii prezentei convocari, la sediul
social al Societatii situat in Piata Charles de
Gaulle nr. 15, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, in
zilele lucratoare, intre orele 9:30 - 16:00. In
situatia neindeplinirii conditiilor privind
cvorumul in ziua aratata, se convoaca o a
doua Adunare Generala Ordinara a
Actionarilor pentru data de 24.04.2020, la
ora 10:00, la adresa din Piata Charles de
Gaulle nr. 15, etaj 2, Sector 1, Bucuresti,
avand aceeasi ordine de zi. Consiliul de
Administratie Prin Dl. Luc Callebat. *

LICITATII BRM

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 24.03.2020, ora 10:00
la sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmata de strigare libera a
pretului, prin care care S.N. T. F.M “CFR
MARFÃ” S.A. în temeiul prevederilor Legii
nr.357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi
Regulamentului BRM privind încheierea
contractelor de achiziþie de produse, servicii
sau lucrãri, doreºte sã achiziþioneze „Servicii
de paza ” , conform Documentatie. Docu-
mentele de înscriere ºi participare la proce-
durã, prevãzute în documentaþia licitaþiei, se
depun la sediul BRM, pânã în data de
24.03.2020, ora 9:00. Documentaþia
aferentã procedurii se poate ridica de la
sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care
se adaugã TVA. Informaþi i pr ivind
desfãºurarea proceduri i la telefon:
021/317.47.45; fax : 021/317.28.78.*

LICITATII
SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
SPRL, 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, în calitate de Lichidator Judiciar al
debitoarei AUTO WEREªINICO SRL,
identificatã prin CUI 26155548, nr. înreg. la
Reg. Com.: J23/2350/2009;, vinde prin
licitaþie publicã bunuri mobile (piese auto)
din averea debitoarei, conform caietului de
sarcini. Preþul de pornire al licitaþiei este de
25% din valoarea de evaluare. Doritorii pot
achiziþiona caietul de sarcini de la sediul
lichidatorului. Licitaþiile se vor organiza în
urmãtoarele date: 02.04.2020, 09.04.2020,
16.04.2020, 23.04.2020 ºi 30.04.2020 la ora
14.00, 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 SPRL,
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,
în calitate de Lichidator Judiciar al debitoarei
ELECTROMOTOR GRUP S.R.L.,
identificatã prin CUI 22315654, nr. înreg. la
Reg.Com.: J23/2285/2007, vinde prin
licitaþie publicã, conform caietului de sarcini,
Remorcã AT Biaxa. Preþul de pornire al
licitaþiei este de 1.071 lei, conform hotãrârii
Adunãrii Creditorilor din data de 21.01.2020.
Licitaþiile se vor desfãºura la sediul lichi-
datorului judiciar în datele de 02.04.2020,
09.04.2020, 16.04.2020, 23.04.2020 ºi
30.04.2020, la ora 12:00. Informaþii la
telefon: 021.210.17.34. *

EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al
Vulcan S.A.- organizeaza in data de
01.04.2020, ora 12.00, la sediul sau din
Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5, licitatie publica ascendenta cu
strigare, avand ca obiect vanzarea in bloc a
urmatoarelor bunuri imobile si imobilizari
necorporale: Hale, cladiri si teren cu
dest inat ie industr iala si imobi l izari
necorporale: Nr. crt. Tip cladire Nr. cadastral
Tip Suprafata totala construita 1 Hala
S8+teren aferent 219796 Hala industriala
26.205 mp 2 Hala S9+teren aferent 219797
Hala industriala 24.388 mp 3 Hala S5+teren
aferent 219794 Hala industriala 63.186 mp 4
Magazie centrala+teren aferent 219793
Hala industriala 4.510 mp 5 29 constructii
industriale+teren aferent 232639 Constructii
industriale 59.952 mp 6 30 constructii
industriale+teren aferent 232640 Constructii
industriale 74.753 mp 7 Concesiuni, licente,
marci Cont 205+208 Imobilizari necorporale
Terenul aferent proprietatii este in suprafata
totala de 252.994 mp, la pretul total de
13.189.983 Euro, exclusiv TVA. Caietul de
sarcini privind conditiile de participare la
licitatie poate fi achizitionat de la sediul Euro
Insol SPRL din Bucuresti, str. Costache
Negri nr. 1-5, et. 3, sector 5, in intervalul orar
09,00 -17,00 la pretul de 10.000 lei + TVA ce
se va achita in contul de faliment al VULCAN
S.A, respectiv IBAN: RO06 RNCB 0064
0294 1064 0009, deschis la Banca
Comerciala Romana. Persoanele interesate
pot obtine informatii suplimentare la
telefoanele: 021.335.45.09 0743.760.876
sau e-mail: office@euroinsol.eu. *

1.INFORMATII generale privind locatorul:
Comuna Cocorastii Colt cu sediul in
Cocorastii Colt, str. Mihai Viteazul, nr. 54,
judetul Prahova, telefon 0244 484100, Cod
de identificare fiscala 16346516, e-mail
cocorast i icolt@europrahova.eu. 2.
Informati i generale privind obiectul
inchirierii: teren în suprafaþã de 36528 mp,
domeniul privat, din care: 29130 mp
intravilan, 7398 mp extravilan, situat in
comuna Cocorãºtii Colt, sat Cocorãºtii
Grind, identificat prin tarla T 47, parcela A
370/217, numãr cadastral 20780, inscris in
cartea funciara nr.20780, conform HCL
nr.7/20.02.2020 ºi temeiului legal: O.U.G.

57/03.07.2019. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire 3.1. Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: La cerere, de la
sediul instituþiei, Compartimentul Achizitii
Publice. 3.2. Denumirea ºi adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire: Se
poate obþine de la Compartimentul Achizitii
Publice din cadrul Primãriei comunei
Cocorastii Colt, str. Mihai Viteazul nr. 54,
judetul Prahova. 3.3. Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achitã
cash la casieria Primãriei comunei
Cocorastii Colt. 3.4. Datã limitã privind
solicitarea clarificãrilor: 27.03.2020, ora
14.00. 4.Informatii privind ofertele 4.1. Data
limitã de depunere a ofertelor: 08.04.2020
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primãria comunei
Cocorastii Colt, Registratura, strada Mihai
Viteazul nr.54, judeþul Prahova. 4.3.
Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã: Se depun în doua
exemplare, unul original si unul copie,
conform Fisei de Date de Achizitii. 5. Data si
locul la care se va desfasura sedinta publica
de deschidere a ofertelor: 08.04.2020, ora
11.00, la sediul Primariei comunei Cocorãºtii
Colþ din satul Cocorãºtii Colþ, str. Mihai
Viteazul nr. 54 - Sala de Sedinte. 6.
Instantele competente pentru solutionarea
litigiilor aparute si termenele pentru
sesizarea instantei: Secþia de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova,
Ploiesti, Strada Valeni nr. 44, judeþul
Prahova, tel . 02444544781, fax
02444544781, e-mail:tr-ph-contencios@
just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de
licitaþie: 16.03.2020. *

ANUNÞ de vânzare CERES INSOLV SPRL
in cal i tate de l ichidator judiciar al
INTERTRADE DISTRIBUTIE PRODUSE
ALIMENTARE SRL conform incheierii din
data de 23.10.2018, pronuntata de catre
Tribunalul Bucuresti Sectia a-VII-a Civila, în
dosarul nr. 6792/3/2018, anunþã
organizarea de licitatii publice pentru
valorificarea unui imobil de tip Teren cu
suprafata de 11.600 mp, situat in Comuna
Maierus, judetul Brasov, la pretul de pornire
de 13.920 Euro, la care se adauga TVA.
Licitatia va avea loc in data de 18.03.2020,
ora 1000 la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureºti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et,
4, modul 16, sector 3. In caz de
neadjudecare, licitatiile vor avea loc in
urmatoarele date : 25.03.2020, 01.04.2020,
08.04.2020, la aceeasi ora si in acelasi loc,
pornind de la acelasi pret. Documentele
pentru participare la licitatie trebuie depuse
la sediul lichidatorului judiciar pana cel tarziu
in ziua lucratoare anterioara desfasurarii
licitatiei, ora 1700 . Caietul de sarcini poate fi
achiziþionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Preþul caietului de sarcini este de
2.000 lei + TVA. Pentru participare la licitaþie
se va achita o garanþie 10% din valoarea de
pornire la licitatie a bunurilor licitate.
Garanþia de participare la licitaþie poate fi
depusã în contul de insolvenþã
RO08BREL0002000814990100 deschis la
Libra Internet Bank-Sucursala Pantelimon,
beneficiar: INTERTRADE DISTRIBUTIE
PRODUSE ALIMENTARE (in faliment, in
bankruptcy, en faillite) CUI 18039771.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la
telefon : 0743.068.025. *

EURO INSOL SPRL lichidator judiciar al
debitoarei DANIK COMPANY S.R.L.
organizeaza in data de 19.03.2019, ora
12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str.Costache Negri, nr.1-5, et.3,
sector 5, Bucuresti, licitatia publica cu
strigare privind valorificarea in bloc a
stocului de marfa constand in: Confectii
textile femei/barbati (camasi, bluze, maieuri,
fuste, rochii, pantaloni, blugi pardesie,
sacouri, jachete, pulovere, fulare, cravate)
apartinand debitorului falit, la pretul de

pornire de 6.000 euro plus TVA. Caietul de
sarcini: 100 lei +T.V.A., achizitionare de la
sediul lichidatorului judiciar. Informatii tel.
021/3354509; 021/3354431; Locatie bunuri:
Bucuresti, str.Ion Minulescu, nr. 60-62,
sector 3. *

LICHIDATORUL judiciar al SC SPA-
ZIOPLUS SRL organizeaza vineri
20.03.2020 ora 12.00, licitatie publica cu
strigare conform Legii nr.85/2014 pentru
vanzarea bunurilor: Dacia Logan (2008)
-856,80 euro si VW Transporter (1994) -549
euro. Preturile nu contin TVA. Caietul de
sarcini este disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Informatii suplimentare la 0731.
043.803, e-mail sima_laura@yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al SC REQUEST
DOT RO SRL organizeaza vineri
20.03.2020 ora 15.00, licitatie publica cu
strigare conform Legii nr.85/2014 pentru
vanzarea de bunuri mobile si stoc marfa.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul
l ichidatorului judiciar. Informati i
suplimentare la 0731.043.803, e-mail
sima_laura@yahoo.com. *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL,
lichidator judiciar al SC Z&D PREST CONST
IMPEX SRL -în faliment, cu sediul în Deva,
str. Mihai Viteazu, bl.42, ap.27, jud.
Hunedoara vinde la licitaþie publicã în data
de 03.04.2020, ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Orãºtie, str. N.
Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara, urmãtorul
activ: -teren extravilan în suprafaþã de 3.105
mp înscris în CF Simeria nr.60474, nr. cad.
1931, nr. top (521/3/2/1-521/4)2. Preþul de
pornire al licitaþiei este de 183.520 lei
exclusiv TVA. Garanþia de participare la
licitaþie reprezintã 10% din valoarea bunului
pentru care se liciteazã. Cumpãrarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru
ofertanþ i ºi poate f i gãsit la sediul
lichidatorului judiciar din Orãºtie, str. N.
Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara, tel
0254-240807. *

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
03.04.2020, ora 09:00, la sediul
lichidatorului 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 (magazie)+
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 suplimentare
puteþi obþine la tel. 0254-240807. *

LICHIDATORUL judiciar al SC DAVI
PROTECT COMP SRL organizeaza vineri
20.03.2020 ora 13.30, licitatie publica cu
strigare conform Legii nr.85/2014 pentru
vanzare autoturism transport valori Opel
Astra -600 euro, TVA inclus. Caietul de
sarcini este disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Informati i supl imentare la
0731.043.803, e-mail s ima_laura@
yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al SC ARTELINEA
SRL organizeaza vineri 20.03.2020 ora
12.30, licitatie publica cu strigare conform
Legii nr.85/2014 pentru vanzarea bunurilor:
Dacia Logan (2008) -801,45 euro si Renault
Laguna (2002) -461,25 euro. Preturile nu
contin TVA. Caietul de sarcini este disponibil
la sediul lichidatorului judiciar. Informatii
suplimentare la 0731.043.803, e-mail
sima_laura@yahoo.com. *

CABINETUL INDIVIDUAL DE INSOL-
VENÞÃ BÃLAN BOGDAN CIPRIAN,

lichidator judiciar al ELEIGHT SRL- “în
faliment”, cu sediul in Sovata, str. Praidului,
Nr. 115/B, Judet Mureº, numãr de
înregistrare în registrul comerþului:
J26/943/2015, CUI 35009240, ANUNÞÃ
VÂNZAREA PRIN LICITAÞIE PUBLICÃ A
bunurilor mobile din patrimoniul debitorului -
Stoc de marfa (lemn si alte materiale folosite
la productia de scaune) aflat la punctul de
lucru din Sovata, str. Praidului nr. 115/B, jud.
Mureº, la pretul de pornire de 57.515,60 lei
+TVA. Licitaþia va fi organizatã in Deva, Str.
Aurel Vlaicu, nr. 1, Cam. 4, Jud. Hunedoara,
în data de 26.03.2020, ora 14:00. Pentru
participarea la licitaþie sunt necesare
depunerea garanþiei de participare de 10%
din preþul de pornire ºi achiziþionarea
caietului de sarcini, la preþul de 100 lei. În
caz de neadjudecare, licitaþia se va relua în
data de 02.04.2020, 09.04.2020 ºi
16.04.2020 în aceleaºi condiþii. Informaþii
suplimentare la tel: 0723127333, fax:
0354149433, email: avocat.bogdan.
balan@gmail.com. *
COMUNA Vipereºti, cu sediul în licalitatea
Vipereºti, judeþul Buzãu, str. DN 10, nr.93,
cod fiscal 4154347, nr. tel /fax 0238/
799.245, adresa email primar_viperesti@
yahoo.com organizeazã licitaþie publicã cu
ofertã în plic închis în vederea închirierii unei
suprafaþe totale de 7,61 ha pãºune
comunalã aflatã în proprietatea publicã a
comunei Vipereºti . Persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire la cerere, de la
sediul instituþiei. Documentaþia de atribuire
se poate obþine de la Compartimentul
secretariat din cadrul Primãriei comunei
Viperesti , judeþul Buzãu. Plata documen-
taþiei de atribuire este de 15 lei / exemplar, ºi
se achitã la caserie. Data ºi locul la care se
va desfãºurã sedinþa publicã de deschidere
a ofertelor: 07.04.2020 ora 11:00, Primãria
comunei Vipereºti, sala de ºedinþe a
consiliului local. Data limitã de depunere a
ofertelor: 07.04.2020 ora 10:00 Datã limitã
privind solicitarea clarificãrilor: 02.04.2020 ,
ora 16:00. Oferta se depune într-un
exemplar, în douã plicuri sigilate unul
exterior ºi unul interior. Primar, Dedu Romi. *
TANASA SI ASOCIATII SPRL, in calitate de
lichidator judiciar al ALISTAR SECURITY
SRL desemnat prin sentinta civila nr. nr.83
din data de 11.01.2017, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
Dosar nr. 43332/3/2015, anunta vanzare in
bloc a bunuri lor mobile, de natura
mijloacelor de transport persoane si marfa,
aflate in gestiunea societatii. Valoarea de
piata totala a bunurilor mobile este de
79.740 Euro exclusiv TVA, eqv. in lei la curs
BNR din ziua platii, conform Raportului de
evaluare intocmit in prezenta cauza si
aprobat de catre Adunarea creditorilor din
data de 27.11.2018, precum si a Adunarii
creditorilor din data de 06.03.2020 . Prima
vanzare se va organiza in data de
20.03.2020, ora 13.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile mobile
nu se vand la primul termen de licitatie,
lichidatorul judiciar va organiza alte 9 (noua)
licitatii, saptamanal, in fiecare zi de vineri, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii, in
urmatoarele zile: 27.03.2020, 03.04.2020,
10.04.2020, 24.04.2020, 08.05.2020,
15.05.2020, 22.05.2020, 29.05.2020,
05.06.2020. Locul de desfasurare a
licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2,
et.5, ap.47, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunului, conditiile de inscriere
la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar costul acestuia fiind de
200 lei exclusiv TVA. Taxa de participare la
l ic i tat ie este in suma de 50 lei.
Achizitionarea caietului de sarcini este
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A.G.A.

(continuare în pagina 12)


