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ANUNTURI DIVERSE

public sau de un organism cu competente
de legalizare/certificare a semnaturii sau
se poate proceda direct la legalizarea/
certificarea semnaturii aplicate pe
formularul de vot prin corespondenta;
daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in
termen de valabilitate si specimen de
semnatura care sa indeplineasca toate
conditiile de mai sus pentru reprezentantul
legal al actionarului persoana fizica,
precum si copie a documentului oficial
care atesta calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care rezulta
lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului
persoana fizica si/sau motivul pentru care
acestuia i-a fost desemnat un
reprezentant legal). ii) pentru persoane
juridice: - denumire, sediu, cod unic de
înregistrare ºi numãr de înmatriculare la
registrul comerþului, respectiv numãr de
înregistrare în registrul de evidenþa
corespunzator din statul de origine (pentru
persoanele nerezidente), precum ºi
numele, prenumele, codul numeric
personal (dacã existã), seria, numãrul ºi
emitentul actului de identi tate al
reprezentantului legal, precum ºi numãrul
de acþiuni deþinute la UZINEXPORT S.A.
ºi drepturile de vot aferente acestora. un
specimen de semnatura pentru
reprezentantul legal al actionarului,
legalizat/certificat de un notar sau de un alt
organism cu competente de legalizare/
cerficare a semnaturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/certificarea
semnaturii aplicate pe formularul de vot
prin corespondenta; copie a certificatului
de inmatriculare sau a unui document
echivalent; copie a documentului oficial
care atesta calitatea de reprezentant legal
a persoanei fizice care semneaza
formularul de vot prin corespondenta in
numele actionarului persoana juridica
(poate fi un cerficat emis de Registrul
Comertului sau de orice alt organism
similar). Documentele prezentate intr-o
limba straina (cu exceptia actelor de
identitate) vor fi insotite de traducerea in
limba romana, realizata de un traducator
autorizat de Ministerul Justitiei din
Romania (legalizarea de catre Notarul
public a semnaturii traducatorului este
optionala), cu exceptia cazului in
caredocumentele provenind de la
actionari sunt redactare si/sau insusite de
acesta in varianta bilingva si exista
mentiunea ca, in caz de neconcordante
intre versiunea in limba straina si
versiunea in limba romana, prevaleaza in
l imba romana. In cazul in care
reprezentarea este realizata de catre
custozi, acestia sunt obligati sa exercite
drepturile persoanei fizice/juridice pe care
le reprezinta in conformitate cu dispozitiile
legale in vigoare si cu prevederile
prezentei proceduri si cu respectarea
dispozitiilor primite, in baza contractului de
custodie. Se face mentiunea ca
documentele legalizate vor fi retinute. Pe
formularul de vot vor fi înscrise, de
asemenea: datele de identificare ale
Societãþii ºi ale ºedinþei Adunãrii Generale
a Acþionarilor pentru care sunt valabile
formularele de vot, precum ºi numãrul
total de acþiuni ale Societãþii ºi numãrul
total de drepturi de vot; toate punctele de
pe ordinea de zi supuse votului în cadrul
respectivei Adunãri Generale a
Acþionarilor. Formularul de vot prin
corespondenta, completat ºi semnat de
cãtre fiecare acþionar care opteazã pentru
aceasta modalitate de exercitare a
dreptului de vot, trebuie sã parvinã
Societãþii pânã la data 25.04.2022 ora
12:00, sub sancþiunea neluãri i în
considerare a voturilor astfel exprimate în
cazul în care acesta este primit ulterior
datei ºi orei anuntaþe, astfel: prin
depunere la Registratura Societatii, (in plic
sigilat, cu menþiunea scrisã în clar ºi cu
majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN
CORESPONDENÞÃ PENTRU ADUNA-
REA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR din data de 27.04.2022
/28.04.2022 sau prin posta sau prin
servicii de curierat, cu confirmare de
primire, menþionand pe plic în clar ºi cu
majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN
CORESPONDENÞÃ PENTRU ADUNA-
REA GENERALÃ ORDINARA A
ACÞIONARILOR din data de
27.04.2022/28.04.2022 Sub sancþiunea
neluãrii în considerare a voturilor
exprimate prin corespondenþã,
formularele de vot prin corespondenþã
trebuie însoþite obligatoriu de documente
care sã permitã identificare acþionarilor.
Procedura de vot prin corespondenþã se
aflã pe pagina web a societãþ i i ,
www.uzinexport.ro Acþionarii care nu au
capacitate de exerciþiu, precum ºi
persoanele juridice pot fi reprezentaþi/
reprezentate prin reprezentanþii lor legali
care, la rândul lor, pot da altor persoane
împuternicire pentru respectiva adunare
generalã. Formularele pentru imputer-
nicire speciala sau generala, se poate
ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe
pagina de internet www.uzinexport.ro ,
incepand cu data de 25.03.2022 ºi trebuie
depuse la societate pânã la data de
25.04.2022. Documentele ce fac obiectul
ordinii de zi vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor la Biroul Acþionariat al
UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de
internet www.uzinexport.ro incepand cu
data de 25.03.2022. Unul sau mai mulþi
acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul social,
au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunãrii generale, cu
condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit de o
justificare sau de un proiect de hotãrâre
propus spre adoptare de adunarea
generalã; ºi b) de prezenta proiecte de
hotãrâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrii generale: Drepturile prevazute la
lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate
numai in scris ( transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electronice).
Indiferent de modul de transmitere,
cererile vor fi semnate de actionari.
Acþionarii îºi pot exercita dreptul prevazut
la lit.a) ºi b) in termen de cel mult 15 zile de
la data publicãrii convocãrii, respectiv
pana la data 08.04.2022 inclusiv. Orice
actionar interesat are dreptul de a adresa
intrebari privind punctele de pe ordinea de
zi a AGOA, intrebarile vor fi transmise in
scris si vor fi depuse/expediate astfel incat
acestea sa fie inregistrate ca primite la

registratura societatii pana la data de
08.04.2022, ora 12.00, mentionand pe plic
in clar ”Pentru Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor din data de
27/28.04.2022. Intrebarile se adreseaza
in scris pe fax la numarul de fax
0372182254 sau email la adresa:
actionariat@uzinexport.ro. In cazul în
care, la data de 27.04.2022 datoritã
cvorumului insuficient nu va fi posibilã
þinerea AGOA , aceasta este reconvocata
pentru data de 28.04.2022, la ora 11.00, la
sediul societatii. Informaþii:0372182101 –
Biroul Acþionariat. CONSILIUL DE
ADMINISTRAÞIE al UZINEXPORT S.A.
PRESEDINTE C.A. MATACHE
NICOLAIDE *

LICITATII
ANUNÞ de vânzare CERES INSOLV
SPRL in calitate de lichidator judiciar al
CASIOPEIA SPACO SRL conform
sentintei civile nr.1236 din data de
23.10.2018, pronuntata de catre
Tribunalul Brasov Sectia a-II-a Civila de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 1458/62/2017, anunþã
organizarea de licitatii publice pentru
valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul
debitoarei, respectiv: Nr ordine Denumire
Valoare de piata (Euro) 1 Teren
2846+278,75 mp 13.509 2 Teren 4 mp 17
3 Hala crestere si exploatare gaini
161.320 4 Depozite stocare dejectii 8.649
5 Retele exterioare 18.079 6 Filtru
sanitar/corp administrativ 73.006 7 Drum
platforma si imprejuiri 8.941 8 Cota 1 put
forat alimentare apa 230 9 Echipament
tehnologic hala gaini FEADR 98.958 10
Grup electrogene 33kw Atlas Copco 591
11 Masina de sortat oua 1.210 12 Cota 1
grup electrogen 1.159 13 Cazan lemne
Beretta 37k 420 14 Statie analiza calitatea
aer 105 15 Autospecializata transport
furaje 34.200 16 Autoutilitara frigorifica
Mercedes 7.410 17 Birou 9 18 Vestiar 1 9
19 Vestiar 2 8 20 Bucatarie 69 21 Chiuveta
10 22 Raft Billy 11 Preturile nu includ TVA.
Bunuri le auto (pozit i i le 15 si 16)
Autospecializata transport furaje si
Autoutilitara frigorifica Mercedes se vand
individual. Restul bunurilor se vand in bloc.
Licitatia va avea loc in data de 30.03.2022,
ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureºti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C,
et, 4, modul 19, sector 3. In caz de
neadjudecare, licitatiile vor avea loc in
urmatoarele date : 06.04.2022,
13.04.2022 si 20.04.2022, 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 500 lei + TVA
pentru bunurile auto si 5000 lei pentru
restul bunurilor(chitanþa sau ordinul de
platã – în copie). 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
RO12BTRLRONCRT0412451201
deschis la Banca Transilvania, beneficiar:
CASIOPEIA SPACO (in faliment, in
bankruptcy, en faillite) CUI 28380333.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la
telefon : 0743.068.025 *@BodyText =
EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al
INSTITUTUL NATIONAL AL LEMNULUI
S.A. – în faliment, organizeaza in data de
30.03.2022, ora 12,00, la sediul sau ales
din Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5,
et. 3, sector 5, licitatie publica cu strigare
avand ca obiect vanzarea terenului în
suprafata de 315 mp situat in Str. Fabrica
de Glucoza nr. 7 la pretul de 109.560 Eur +
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, pana in data de 29.03.2022,
in intervalul orar 09:00 -12:00 dupa
achitarea sumei de 2.500 lei + TVA in
contul INSTITUTUL NATIONAL AL
LEMNULUI S.A. RO10 PIRB 4202 7446
9700 1000 deschis la First Bank
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 0743.760.876
sau e-mail: office@euroinsol.eu *

DEBITORUL SC ANALEX CATERING
SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri mobile
(mijloace fixe si obiecte de inventar).
Pretul de pornire este diminuat cu 70%
fata de pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare, pentru fiecare bun in parte
(platibil in lei la cursul BNR din data
efectuarii platii). Activelor ce urmeaza a fi
valorificate li se va aplica regimul de TVA
conform dispozitiilor Codului Fiscal.
Pentru bunurile mobile (mijloace fixe si
obiecte de inventar), pretul Caietului de
Sarcini este: -100 lei +TVA pentru oferte
care privesc bunuri cu un pret de pornire
pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei
inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de pornire intre
5.000 lei si 10.000 lei; -2.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire peste 10.000 lei; Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de
12.04.2022 ora 15.30 iar daca activele nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 18.04.2022,
26.04.2022, 03.05.2022, 10.05.2022,
17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022,
07.06.2022 si 14.06.2022 ora 15.30 la
acelasi pret de pornire. Participarea la
l ic i tat ie este condit ionata de:
-consemnarea in contul nr. RO54 BUCU
1332 2353 4007 2RON deschis la Alpha
Bank Romania pe seama debitoarei SC
ANALEX CATERING SRL cel tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al l ic i tat iei;
-achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie a Caietului de sarcini. -Pretul
caietelor de sarcini se achitã prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului judiciar din
Bucureºti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
504, sector 1. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii
supl imentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. *

DEBITORUL SC IMAR MOB DESIGN
SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri mobile
(mobil ier, aeroterma, aparat aer
conditionat, aplicator manual cu rola
cauciuc, casa marcat, cuptor cu
microunde, espressor automat, freze cd
profilate, multifunctional hp laserjet, pistol
aplicat aracet, slefuitor cu vibratii) - pretul
de pornire este diminuat cu 30% fata de
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare,
pentru fiecare bun in parte (platibil in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii).
1.Stocuri materii prime –se vand in bloc la
pretul de pornire diminuat cu 30% fata de
cel stabilit prin Raportul de Evaluare.
Pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire pana la 2.000 lei
inclusiv; -500 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de pornire intre
2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire peste 10.000 lei;
Bunurilor li se va aplica regimul de TVA
conform dispozitiilor Codului Fiscal. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de
30.03.2022, ora 15.00 iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 06.04.2022,
13.04.2022, 20.04.2022 si 27.04.2022,
ora 15.00 la acelasi pret de pornire.
Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr.
RO96BACX0000001172434000 deschis
la UNICREDIT BANK ARAD pe seama
debitoarei SC IMAR MOB DESIGN SRL
cel tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini.
-pretul caietului de sarcini se achitã prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK
–Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureºti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
504, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. *

PUBLICAÞIE DE VÂNZARE Leader
Insolv Expert IPURL, în calitate de
lichidator al debitorului Ralye SRL(în
faliment) cu sediul în Piteºti, str. Câmpului,
nr. 13, jud. Arges, având codul unic de
înregistrare 145427 si numãrul de
înmatriculare în registrul comerþului
J03/1992/1992, în dosarul 202/
1259/2019, în conformitate cu prevederile
Legii 85/2014 ºi cu regulamentul de
vânzare aprobat în ºedinþa adunãrii
creditorilor din data de 16.03.2022, scoate
la vânzare prin licitaþie publicã, în data de
30.03.2022, ora. 9, urmãtoarele bunuri :
1.Proprietatea imobiliarã(ipotecatã
Garanti Bank) din localitatea Lipia,
comuna Sãpata, jud. Argeº, CF 80130,
compusã din teren extravilan în suprafaþã
mãsuratã de 3145 mp ºi construcþiile
C1-Birouri, C2-Cîntar basculã, C3-Moarã,
C4-Buncãr cereale, C5- buncãr cereale,
C6- coteþ, C7- Magazie, la 75% din
valoarea de evaluare, la pretul de 205.114
lei; (Ipotecat Garanti Bank) 2.Moarã
tehnologicã pentru grâu, capacitate
producþie de 1000 kg pe orã compusã din:
echipament moarã ºi piese uti laj
(echipament moarã, celule de grâu, ºnec,
benzi, sitã planã), valþuri moarã-3 buc,
selector cu canal de aer, lagãre-3 buc,
maºinã pentru decojit cereale, detasor
pentru fainã, sistem CCTV, instalaþii de
mãsurã pentru moarã, la 60% din valoarea
de evaluare, la pretul de 36.409 lei la care
se adauga TVA. Proprietatea imobiliarã se
vinde în bloc cu moara tehnologicã pentru
grâu. Locul licitaþiei: la sediul UNPIR
ARGES din Pitesti, bdul I.C. Brãtianu,
nr.10, bloc B2, mezanin, Jud. Arges.
Ofertantii vor depune la lichidator copii ale
documentelor de identitate, certificate de
înmatriculare, cod de indentificare fiscalã,
împuternicire (pentru personae juridice),
respectiv buletin-pentru persoane fizice,
dovada achitãrii unei cauþiuni de 10% din
preþul de pornire prin achitarea în contul
RO64 BTRL RONC RT05 1043 2002
Banca Transilvania. Dacã la primul
termen bunurile nu se vor adjudeca,
licitaþia va fi reluatã în datele de
06.04.2022, 12.04.2022, 19.04.2022,
30.04.2022, 03.05.2022, 12.05.2022,
17.05.2022, 25.05.2022, si 31.05.2022.
Relaþii suplimentare la tel: 0745188635
sau 0732636363. *

LEX Grup Reorganizare IPURL, lichidator
al SC Uniserv SRL cu sediul în Vaslui, str.
ªtefan cel Mare, în dosarul 2608/89/2017,
vinde prin licitaþie publicã: Dacia Logan
2008, benzinã – 6956 lei Volkswagen Golf
1994, motorinã – 1895 lei Sediu
administrat iv si teren Vaslui, str.
Metalurgiei nr. 8 – 277480 lei Garaj si
teren intravilan Vaslui, str. Metalurgiei nr. 8
– 421038 lei Instalaþie BCU – unitate +
betoniera + pompã – 5881 lei Mai
compactor - 3032 lei Generator trifazic
benzinã - 1216 lei Motopompã - 831 lei
Aparat sudurã teava poliet i lena
cap-la-cap – 4973 lei Aparat sudurã teava
polietilena electrofuziune - 1795 lei
Analizor gaze de ardere - 3154 lei Pompã
agregat – 149 lei Electropompã – 179 lei
Ciocan hidraulic buldoexcavator - 3093 lei
Sistem hidraul ic beton pentru
buldoexcavator – 467 lei Sistem hidraulic
aux buldoexcavator - 719 lei
Multifunctional HP LaserJet – 358 lei
Copiator A3 Digital OCE – 285 lei
Materiale instalaþii electrice - 13380 lei
Materiale construcþii - 429 lei Materiale
instalaþii sanitare ºi încãlzire - 4573 lei
Materiale auto - 74 lei Materiale mecanicã
– 38560 lei Data licitaþiilor: 08 aprilie, 15
aprilie, 22 aprilie, 29 aprilie, 06 mai. Ora:
10. Locul licitaþiilor: sediul lichidatorului din
Suceava, str. ªtefan cel Mare nr. 51, bl.
A2, sc. B, parter. Foto ºi detalii: www.
reorganizare.com. Informaþii supli-
mentare: 0758062030, mail secretariat
@reorganizare.com. *

INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea,
CIF,adresa, tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoanã de contact:-Comuna
Cãlineºti, sat Gorganu nr.407, jud.Argeº,

tel.0248651115, fax-0248651606,
e-mail:primarie@calinesti.cjarges.ro.
Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã,în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închir iat:-Pãºune
comunalã, situatã în com.Cãlineºti,
jud.Argeº, aparþinând domeniul public al
Comunei Cãlineºti, cu suprafaþa totalã de
73,1356ha, cu destinaþia pãºunat,
alcãtuitã din:-Cãlineºti Luncã cu suprafaþa
de 7,3543ha;-Glodu ºi Valea Cãlineºti cu
suprafaþa de 32,1833ha;-T1, parcela 4,cu
suprafaþa de 9,85ha;-T1, parcela 6,cu
suprafaþa de 2,90ha;-T6, parcela 384,cu
suprafaþa de 4,1510ha;-T6, parcela
388,cu suprafaþa de 2,01ha;-T6, parcela
387,cu suprafaþa de 4,1925ha;-T6,
parcela 385,cu suprafaþa de
8,7034ha;-T4, parcela 77,cu suprafaþa de
1,7911ha. Închirierea se face conform
art.333,art.335 din O.U.G.nr.57/2019 si
conform H.C.L.nr.23/08.03.2022.
Informaþii privind documentaþia de
atribuire:-Se regãsesc în caietul de
sarcini. Modalitatea sau modalitaþile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire:-Documentaþia de atribuire se
poate procura prin mijloace electronice
sau pe suport de hârtie de la sediul
Comunei Cãlineºti. Denumirea ºi datele
de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituþiei de la care se
poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire:-Secretar
general, com.Cãlineºti, sat Gorganu
nr.407, jud.Argeº. Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-10 lei,se achitã cu numerar
la casieria unitãþ i i sau în contul
RO84T REZ0515006X X X 000040 ,
Trezoreria Topoloveni. Data-limitã pentru
solicitarea clarificarilor:-04/04/2022, ora
10.00. Informaþii privind ofertele:-
Data-limitã de depunere a ofertelor:
-12/04/2022, ora 10.00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-comuna
Cãlineºti, sat Gorganu nr.407, jud.Argeº.
Nr.de exemplare în care trebuie depusã
fiecare ofertã:-un exemplar. Data ºi locul
la care se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-12/04/2022, ora
12.00, com.Cãlineºti, sat Gorganu nr.407,
jud.Argeº, Sala de ºedinþã. Denumirea,
adresa, telefon ºi/sau e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor
apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Argeº, mun.Piteºti,
Bd.I.C.Brãtianu nr.7, jud.Argeº, tel.0248
224019;0248216599, fax-0248212410,
e-mail:tr-arges@just.ro. Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate,în vederea publicãrii:- 21/03/
2022. *

SUBSCRISA CARPAT INSOLV
I.P.U.R.L., in calitate de lichidator judiciar
al TGB MECANO CONSTRUCT S.R.L.
-in faliment, anunta vanzarea individuala
prin licitatie publica a urmatoarelor bunuri:
1. Laptop Toshiba –1.282 lei +TVA; 2.
Autoutilitara renault Master –55.366 lei
+TVA; 3. Statie preparare, stocare si
transfer clorura –5.249 lei +TVA; 4. Fotoliu
lift 2 motoare –1.442 lei +TVA. Licitatiile
vor avea loc in data de in data de
07.04.2022 ora 14:00, iar in caz de
nevalorificare la data de 14.04.2022,
21.04.2022, 28.04.2022, la aceeasi ora, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Spaiul Unirii, nr.16, et.5, cam.
510, sector 4, de unde se pot obtine mai
multe informati i (0735.846.188;
0314.378.418). Persoanele care doresc
sa participe la licitatie sunt invitate ca la
termenul de vanzare sa se prezinte la locul
fixat, in acest scop si in conformitate cu
prevederile regulamentului de valorificare
si a prevederilor Legii nr.85/2014, sunt
obligate sa depuna o cautiune, cu minim
24 de ore anterior datei fixate pentru
termenul de licitaþie, reprezentand 10%
din pretul de incepere a licitatiei în contul
averi i debitoarei TGB MECANO
CONSTRUCT SRL, RO15BREL000
2001947810100, deschis la Libra Internet
Bank, CUI: 33911075. Dovada
consemnarii va fi atasata ofertei de
cumparare. Conditiile de participare si
actele necesare sunt prevazute in caietul
de sarcini care se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului prin plata in numerar
sau in contul IBAN RO94BTRLRONCRT
0362747701 deschis la BANCA
TRANSILVANIA pe numele lichidatorului
judiciar CARPAT INSOLV IPURL, CIF
RO36481436, la pretul de 100 lei
+TVA/bun, pentru bunurile prevazute la
pozitiile 1, 3, 4 si 1.000 lei +TVA pentru
bunul prevazut la pozitia 2. Toti cei care
pretind un drept asupra bunurilor scoase
la vanzare au obligatia –sub sanctiunea
decaderii– sa prezinte lichidatorului,
dovada acestuia, pana in ziua licitatiei. *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL
în calitate de lichidator judiciar al SC
FORTEX FOOD DISTRIBUTION SRL –în
faliment cu sediul în Petroºani, str. Griviþa
Roºie, nr.36, jud. Hunedoara vinde la
licitaþie publicã în data de 08.04.2022, ora
11:00, la sediul lichidatorului judiciar din
Orãºtie, str. N. Bãlcescu, nr.4, jud.
Hunedoara urmãtorul activ -Casã de
vacanþã situatã în Petroºani, zona de
agrement Rusu, compusã din construcþii
cu regimul P+E+M ºi teren în suprafaþã de
100 mp, înscrisã în C.F. nr.71 Petroºani,
nr. crt. A+11, nr. topografic 3.547/2; preþul
de pornire este de 162.000 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, iar
achitarea acestora se va face pânã în
preziua licitaþiei. Informaþii suplimentare
puteþi obþine la tel. 0254-240807 sau
e-mail: heral_consulting@yahoo.com. *

S.C. ELTEX SOLAR S.R.L. în faliment,
C.U.I. 39732150, prin lichidator judiciar
Iorgu, Pisargeac & Asociaþii S.P.R.L.
anunþã vânzarea prin licitaþie publicã cu
strigare a bunurilor având urmãtoarele
preþuri de pornire: teren extravilan arabil
833 m.p. parcela A285/4/5 în Mangalia,
jud.Constanþa-12.750 euro, teren
extravilan arabil 833 m.p. parcela
A285/4/4/2 în Mangalia, jud.Constanþa-
12.750 euro, autovehicul Dacia
Logan-648,50 euro+TVA. Licitaþiile vor
avea loc la punctul de lucru al lichidatorului
din bdul.Mamaia nr.353, mun.Constanþa,
în data de 31.03.2022, 07.04.2022,
14.04.2022, 21.04.2022, orele 16.00.
Informaþii la tel.0241/613565, iorguctin@
yahoo.com. *

CABINET Individual de Insolventa Cutov
Alina lichidator judiciar al S.C. GNP
Agritrade S.R.L. in faliment, cu sediul în
Constanta, Aleea Partizanilor nr. 20,

camera 1, bl.LV4, sc.D, et.1, ap.55, CUI
15901421, J13/3274/2003- organizeaza
licitatie publica competitiva cu strigare in
ziua de 29.03.2022 orele 13.00 in
localitatea Constanta, str. Castanilor nr.
20, mansarda, pentru valorificarea
urmatoarelor bunuri mobile si imobile:1.
Ferma 7 situata in comuna Amzacea,
jud.Constanta compusa din teren
intravilan 27.346 mp + constructii ( 4
silozuri de 139 mp, 2 silozuri de 44 mp, 4
grajduri de 567 mp, 621 mp, 830 mp si 517
mp) + 11 dotari incorporate incarcator
telescopic Class, ventilatoare pentru 2
si lozuri, pompa horn, convertor
descarcare, masina de tratat samanta,
vibrator, elevator, ventilator, sistem
ventilatie, motor hidrostatic, bascula pod
auto 50 to, ax, echipamente la pretul total
de 434.650 euro. Pretul reprezinta 70%
fata de cel stabilit in raportul de evaluare si
nu contine TVA. In caz de neadjudecare
licitatia va fi reluata in zilele de 05.04.2022,
12.04.2022, 19.04.2022 in aceleasi
conditii de pret, ora si locatie.Garantia de
participare la licitatie este de 10% din
pretul de pornire.TVA-ul va fi aplicat
conform legislatiei in vigoare.Caietul de
sarcini se poate ridica de la aceeasi
adresa iar documentatia de inscriere la
licitatie se va depune pana cel tarziu orele
17.00 din preziua licitatiei. Pretul caietului
de sarcini este 5.000 lei. Relat i i
suplimentare la tel. 0753026349 sau la
adresa de email: al ina.cutov@
yahoo.com. *

CITATII
CI Sãvoiu Iul ian anunþã intrarea
FUNKYSOPHIA SRL în fal iment,
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,
dosar 9920/3/2021. Termen pentru
continuarea procedurii: 22.03.2022,
Complet C19, ora 9. *

MATEAS REMUS EMANUEL, cu ultimul
domiciliu în Str.Laborator, Nr.128, Bl.39,
Sc.1, Et.1, Ap.10, Sector 3, Bucureºti,
este citat în dosarul nr.27465/301/2021, al
Judecãtoriei Sectorului 3 Bucureºti,
camera 39, în ziua de 12.04.2022,
Completul C 20 Civil, ora 10.00, în calitate
de Pârât, în proces cu Mateas Oana
Raluca, în calitate de Reclamant, obiect
succesiune. *

CII BUFANU ION, administrator judiciar al
debitoarei ALMÃJANU TRALMALEX
SRL, NOTIFICÃ creditorii cunoscuþi cã
prin Hot. interimediarã nr.21/2022,
pronunþatã de Tribunalul Mehedinþi, în
dosarul 387/101/2022, în temeiul art.72
alin.6 din L85/2014 s-a dispus
deschiderea procedurii generale a
insolvenþei asupra debitoarei Almãjanu
Tralmalex SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.Topolniþei, nr.11, bloc 2, sc.5, et.2,
ap.9, jud.Mehedinþi, CUI:42487964. S-au
stabilit urmãtoarele termene limitã:
Termenul limitã pentru depunerea
creanþelor la 11.04.2022; Termenul limitã
pentru verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar al creanþelor la 03.05.2022;
Termenul pentru depunerea eventualelor
contestaþii este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã a
tabelului preliminar; Termenul pentru
afiºarea tabelului definitiv al creanþelor
este 25.05.2022; Data ºedinþei adunãrii
creditorilor este 06.05.2022, ora 11,00 la
sediul administratorului judiciar; Fixeazã
termen administrat iv la data de
11.05.2022. Declaratia de creanþã se va
redacta în 2 exemplare care se vor
depune la grefa Tribunalului Mehedinþi, cu
referire la dosarul 387/101/2022 ºi va fi
însoþitã de documentele justificative ale
creanþei ºi ale actelor de constituire de
garanþii, dovada achitãrii taxei de timbru
de 200Lei. Tel.0754.600.788. *

CII GLONÞ DAN, numit lichidator judiciar
al SC EXPERT NFR CONSTRUCT SRL,
cu sediul social în satul Periº, comuna
Periº, bl. Librãrie, sc.2, et.1, ap.9, jud.

I l fov, conform Încheieri i nr.720/
16.03.2022 pronunþatã de Tribunalul Ilfov,
în dosarul 3407/93/2021, NOTIFIC
termenele limitã: înregistrarea cererii de
admitere a creanþelor –02.05.2022;
verificarea creanþelor, întocmirea,
afiºarea ºi comunicarea tabelului
preliminar –13.05.2022; definitivarea
tabelului creanþelor –07.06.2022; data
primei adunãri generale a creditorilor
–23.05.2022, ora 10, la sediul
lichidatorului. Relaþii la telefon 0745
125559. *

LICHIDATORUL judiciar RISE
INSOLVENCY S.P.R.L. in temeiul art. 42,
99 si 100 din Legea 85/2014 notifica toti
creditorii ca prin sentinta civila din data de
16.03.2022, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti Sectia a VII a Civila in dosarul
5011/3/2022 s-a dispus intrarea in
procedura simplificata de faliment a
debitorului societatea ALEXIS BUILDING
MANAGEMENT SYSTEMS SRL cu
sediul social in Bucureºti, Sectorul 1,
ªoseaua GHEORGHE IONESCU
SISEªTI, Nr. 11S, SPATIU BIROURI NR.
1, Etaj 1, numar de ordine in Registrul
Comertului J40/15988/2004, Cod unic de
înregistrare 16816537, fiind stabilite
urmatoarele termene: de inregistrare a
declaratiilor de creanta 02.05.2022; de
verif icare a creantelor af isare si
comunicare a tabelului preliminar
12.05.2022; de afisare a tabelului definitiv
06.06.2022, prima adunare a creditorilor
17.05.2022 ora 14.00 la sediul din Calea
13 Septemebrie, Nr.128, Bl. P35, Scara 2,
Parter, Ap.39, Sector 5, Bucuresti si
convoaca AGA la biroul lichidatorului
judiciar in 02.04.2022 ora 12.00 avand ca
ordine de zi desemnarea administratorului
special cu atributiile prevazute la art. 56
din Legea 85/2014. Relatii la telefon
0727828823. Arhiva/registratura instanþei
( T.M.B. Sectia a VII-a Civila) - Splaiul
Independentei, nr. 319L, Cladirea B,
Sector 6, Bucuresti, Programul arhivei/
registraturii instanþei 9.30-14.00. *

LICHIDATORUL judiciar RISE
INSOLVENCY S.P.R.L., in temeiul art. 42,
99 si 100 din Legea 85/2014 anunta ca
prin sentinta civila din data de 18.03.2022
pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia
a VII a Civila in dosarul 12023/3/2021 s-a
dispus intrarea in procedura generala de
fal iment a debitorului CROCUS
TRADING SRL cu sediul social in
Bucureºti, Sectorul 2, Str. TRAIAN, Nr.
161, Scara A, Etaj 4, Ap. 12, numar de
ordine in Registrul Comertului
J40/15134/1993, Cod unic de înregistrare
4096289, fiind stabilite urmatoarele
termene : de inregistrare a declaratiilor de
creanta suplimentare 02.05.2022; de
verif icare a creantelor af isare si
comunicare a tabelului suplimentar
01.06.2022; de afisare a tabelului definitiv
consolidat 01.07.2022; prima adunare a
creditorilor 06.06.2022, ora 11.00, la biroul
lichidatorului judiciar din Calea 13
Septemebrie, Nr.128, Bl. P35, Scara 2,
Parter, Ap.39, Sector 5, Bucuresti. Relatii
la telefon 0727828823. Arhiva/
registratura instanþei ( T.M.B. Sectia a
VII-a Civila) - Splaiul Independentei, nr.
319L, Cladirea B, Sector 6, Bucuresti,
Programul arhivei/registraturii instanþei
9.30-14.00. *

ADUCEM la cunostinta publica faptul ca,
la cererea reclamantilor BUCOIU ION si
BURNETE VICTORIA, pe rolul
Judecatoriei Zarnesti, jud. Brasov se afla
dosarul 250/338/2022, avand ca obiect
deschiderea procedurii de declarare a
mortii numitului BUCOIU GEORGE
identic cu BUCOIU GHEORGHE, nascut
la data de 15.08.1912, in localitatea
Poiana Marului, raion Stalin, fiul lui Bucoiu
George si Dudu Maria, cu ultimul domiciliu
in localitatea Poiana Marului si invitam
orice persoana sa comunice datele pe
care le cunoaste in legatura cu cel
disparut. *

(urmare din pagina 7)

A.G.A.

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


