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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTIFICĂRI
CII HODOŞAN SORIN, Administrator 
judiciar conform Sentinței 994/12.09.2019 
pronunţată de Tribunalul Timiş dosar 
3193/30/2019, al debitoarei SC GABRIELA 
LUX SRL - Lugoj, str. Jabărului, nr.82, jud. 
Timiş, CUI 15240303, J35/458/2003. 
Notifică: Intrarea în procedura generală a 
insolvenței. Termenul pentru depunerea 
cererii de admitere a  creanţelor este 
28.10.2019. Convoacă: Adunarea Gene-
rală a Asociaţilor în 15.10.2019 ora 13, la 
sediul din Timişoara, Calea Torontalului, 
nr.9, sc.C, ap.3, jud. Timiş. Ordinea de zi: 
Desemnarea administratorului special.

Administrator judiciar CASA DE INSOL-
VENTA AVI CONSULTING IPURL notificăm 

deschiderea procedurii generale de insol-
vență a debitoarei BDD STRATEGY 
CONSULTING SRL, J40/5769/2008, CUI 
23611704, dosar nr.28170/3/2019, Tribu-
nalul Bucuresti. Termene limită: 15.11.2019 
depunere declarații creanță; 05.12.2019 
tabel preliminar, 30.12.2019 tabel definitiv. 
Adunarea creditorilor: 10.12.2019, ora 
11:00  la adresa din Str. Maior Alexandru 
Câmpeanu nr.58, Et.1, Sector 1, 
Bucureşti.

În dosarul nr.2865/111/2019 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei GENERALI IMPIANTI 
SRL cu sediul în Sat Cihei, Comuna 
Sînmartin, Nr.194A, Judet Bihor, 
J5/576/2013, CUI 31476439. Termenul 
limita pentru depunerea creanţelor este 
data de 11.12.2019.

În dosarul nr.2866/111/2019 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei STRICTSTOCK SRL 
cu sediul în Municipiul Oradea, Strada 
THOMAS MORUS, Nr.23, Judet Bihor, 
J5/32/2015, CUI 33959553. Termenul 
limita pentru depunerea creanţelor este 
data de 12.11.2019.

În dosarul nr.2893/111/2019 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
împotriva debitoarei VASILEMIR FRUCT 
SRL cu sediul în Sat Hidişelu de Sus, 
Comuna Hidişelu de Sus, Nr.152, Judet 
Bihor, J5/926/2014, CUI 33264912. 
Termenul limita pentru depunerea 
creanţelor este data de 12.11.2019.

În dosarul nr.2894/111/2019 s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment împo-
triva debitoarei RADADEN SRL cu sediul 
în P-ţa NUCETULUI, Nr.16, Bloc B1, Etaj 
2, Ap.16, Judet Bihor, J5/1719/2011, CUI 
29172683. Termenul limita pentru de-
pune rea creanţelor este data de 
18.11.2019.

CAPITAL INSOL SPRL FIL.CRAIOVA, str.
Brestei nr.5, Corp B, jud. Dolj anunţă ca 
prin Incheierea din 30.09.2019 pronunţată 
de Tribunalul Dolj  în dosarul 6671/63/2019 
s-a dispus deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitoarei SC 
BATM SYSTEMS SRL. Termen pentru 
depunerea creanţelor la 28.10.2019. 
Termen pentru întocmirea tabelului preli-
minar al creanţelor 11.11.2019. Termen  
pentru afişarea tabe lului definitiv al 
creanţelor la 25.11.2019. 

Subscrisa, TRANSILVANIA MASTER 
INSOLV IPURL, cu sediul procesual în 
Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, 
nr.29A, jud. Cluj, în calitate de admi
nistrator judiciar al societății J&A PIG 
FARM SRL 

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii generale a insol-
venței împotriva societății J&A PIG FARM 
SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Tine-
retului, nr.2, camera 43/3, etaj 3, jud. 
Mureş, CUI 33562790, J26/1107/2014, 
prin sentința pronunţată la data de 
27.09.2019 de Tribunalul Specializat Mu-
reş, în dosarul nr.304/1371/2019. 
Termenul limită pentru depunerea cererii 
de admitere a creanţelor asupra averii de-
bitorului este 15.11.2019. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 

afişarea şi comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor este 22.11.2019. Data limită 
pentru depunerea contestaţiilor cu privire 
la creanţele şi drepturile de preferinţă 
trecute de lichidatorul judiciar în tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
BPI a Tabelului Preliminar. Termenul pentru 
definitivarea tabelului creanţelor este 
06.12.2019. Prima adunare a creditorilor 
va avea loc la data de 25.11.2019, ora 
12:00, la sediul ales al administratorului 
judiciar.

DIVERSE

Toma Stoean avand domiciliul in Bucuresti, 
StrStraduintei, nr.2A, bl.A19, sc.1,ap.4, 
sector 4, titular al planului INTOCMIRE 
PUZ  BIROURI, HALE DEPOZI TARE, 
IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, 
PARCARE amplasat in TARLA 22, PAR-
CELA 501/16 -NR.CAD. 100090 SI 4669, 
LOC. POPESTI-LEORDENI IF, anunta 
publicul interesat asupra parcurgerii etapei 
de incadrare in cadrul sedintei Comitetului 
Special Constituit din data de 08.05.2019, 
urmand ca planul propus sa fie supus 
procedurii de adoptare fara aviz de mediu. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel.021/4301523, 
021/4301402), in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNȚ REPROGRAMARE DEZBATERE 
PUBLICĂ. Sectorul 1 al Municipiului 
Bucureşti, având sediul în Bd.Banu Manta, 
nr.9, Bucureşti, titular al planului „Plan 
Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 
1 din Municipiul Bucureşti”, anunţă publicul 
interesat asupra schimbării datei organizării 
dezbaterii publice din data de 30.10.2019 
în data de 04.11.2019, pentru proiectul de 
plan propus, inclusiv a raportului de mediu. 
Dezbaterea publică va avea loc la Hotel 
Pullman Bucureşti World Trade Center, 
Piața Montreal, nr.10, Bucureşti, Sala New 
York, la data de 04.11.2019, ora 16.30. La 
dezbaterea deschisă publicului vor parti-
cipa următoarele instituții: APM Bucureşti, 
DSP Bucureşti, Distrigaz Sud Rețele SRL, 
Enel Distribuție Muntenia SA, Metrorex SA, 
STB, GNM Comisariatul Municipiului 
Bucureşti, AN Apele Române- Direcția 
Apelor Argeş-Vedea, Apa Nova Bucureşti 
SA, Instituția Prefectului Municipiului Bu-
cu reşti, PMB- Direcția de mediu, MDRAP, 
CNAIR, ISU Bucureşti, Ocolul Silvic- 
Direcția Silvică Bucureşti.
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BerBeC
Aveți șanse mari de succes la locul de muncă sau în 
afaceri și s-ar putea să fiți nevoit să faceți mai multe 
drumuri scurte. O persoana cu autoritate, care vă 
apreciază corectitudinea, este dispusă să vă acorde 
un sprijin important. 

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

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

Leu

FECIOARĂ

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

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

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

SĂGETĂTOR

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

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

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

PEŞTI

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

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

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

Hor scop
LuNi, 7 OCtOmBRiE 2019 - BALAN}Ă

SC DANIDIA EXIM SRL, prin 
administrator judiciar vinde apar-
tament cu 3 camere cu suprafață 
utilă de 65,79 mp plus loc de 
parcare la demisol cu suprafață 
utilă de 11,5 mp, situat în loc. 
Buftea, str. Oltului nr.15A, sc.B, et.1, 
ap.45, jud. Ilfov la pretul de 75.000 
euro, incl. TVA.  Ofertele se depun 
pana in 10.10.2019. Nego cierile se 
vor purta cu admi nistratorul judiciar 
pana in 14.10. 2019. Detalii la tel. 
0723540724 si 0264/433899.  

Subscrisa PHOENIX OMEGA 
IPURL, în calitate de lichidator judi-
ciar al societății NEPTUN IMPEX 
S.A., organizează licitație publică 
cu strigare pentru vânzarea bunului 
imobil constând în: teren intravilan 
în suprafată de 66 mp nr. CAD. 
1079,  şi construcție Castel de Apă 
nr. CAD 1079-C1 situate în 
Miercurea Ciuc, strada Salcâm, nr.5 
la prețul de 34.207 lei exclusiv TVA.
Licitația va avea loc în data de 
10.10.2019, ora 14:00, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beetho-
ven, nr.29A, jud. Cluj. Documentația 
de înscriere va putea fi depusă 
până la ora 13:00, în ziua anterioară 
licitației. În caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta în datele de 
17.10.2019, 24.10.2019, 31.10. 
2019 și 07.11.2019  la aceeaşi oră 
şi în aceleaşi condiții.

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Piteşti, 
nr. 18, et. II,  jud. Cluj, în calitate de 
lichidator judiciar al COM NICO 
SERV SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), cu sediul 
în Bucureşti, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 
594, Sector 6, organizează licitații 
publice pentru vânzarea urmă
toarelor bunuri imobile:
• Proprietate imobiliară – situată în 
București, Sector 6, Bulevardul Iuliu 
Maniu, nr. 594, având nr. cad. 
200493 şi fiind înscrisă în C.F. nr. 
200493 a Sectorului 6. Proprietatea 
dispune de un teren cu o suprafață 
de 9,100 mp  (9,244 mp din măsu-
rători cadastrale) și construc ții: Corp 
A-B cu destinația hotel, având o 
suprafață desfăşurată de 1,825 mp; 
Corp C tip hală cu o suprafață 
construită la sol de 1,144 mp şi Corp 
D tip hală cu o suprafață construită 
la sol de 1,690.33 mp – preț de 
pornire 18.063.210,00 lei + TVA;
• Proprietate imobiliară – situată în 

București, Sector 6, str. Drumul 
Ciorogârla, nr. 301-307, având nr. 
cad. 200640 şi fiind înscrisă în C.F. nr. 
200640 a Sectorului 6. Proprie tatea 
dispune de un teren cu o suprafață 
de 20,000 mp (19,257 mp din 
măsurători cadastrale) și construcție 
Corp F tip hală cu o suprafață 
construită la sol de 2,032 mp – preț 
de pornire 14.582.367,80 lei + TVA;
• Proprietate imobiliară – situată în 
București, sector 1, Șoseaua 
Chitila, nr. 351, având nr. cad. 
218705 şi fiind înscrisă în C.F. nr. 
218705 a Sectorului 1. Proprietatea 
dispune de un teren cu o suprafață 
de 309 mp și construcțiile Corp C1 
cu regim de înălțime S+P+1E de 
tip clădire individuală (comerț, de-
pozitare, administrativ) în suprafață 
construită la sol de 173,57 mp şi 
suprafață construită desfăşurată 
estimată de 417 mp şi corp C2 cu 
regim de înălțime parter, tip maga
zie depozitare în suprafață constru-
ită de 57,58 mp – preț de pornire 
1.033.538,00 lei + TVA;
• Proprietate imobiliară – situată în 
jud. Brașov, localitatea Râșnov, 
zona Forban, compusă din 10 loturi 
de teren categoria curți-construcții, 
în suprafață totală de 88,875 mp 
(conform acte, suprafețe cuprinse 
între 2,400 mp şi 18,000 mp), 
având nr. cad. 100166, nr. cad. 
100456, nr. cad. 100462, nr. cad. 
100463, nr. cad. 100476, nr. cad. 
100481, nr. cad. 100482, nr. cad. 
100486, nr. cad. 100488, nr. cad. 
100492 – preț de pornire 
16.182.218,00 lei + TVA.
Licitația va avea loc în data de 
10.10.2019, ora 15:00 la sediul 
societății Com Nico Serv SRL 
situat în București, B-dul. Iuliu 
Maniu, nr. 594, Sector 6. Înscrierea 
la licitație, achiziționarea caietului 
de sarcini şi depunerea garanției 
de participare de 10% din prețul 
bunului licitat (condiții obligatorii 
pentru participarea la licitaţie) se 
fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitației. În caz de 
neadjudecare, licitația publică se 
va repeta în aceleaşi condiții în 
data de 24.10.2019, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel. 
0751.01.60.40 şi pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro.
SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator
Av. Marius Grecu

LICITAŢII

Nr.
activ Denumire și descriere active

Valoare de 
evaluare (fără 

T.V.A.*) 

Valoarea 
de pornire 

licitație (fără 
T.V.A.*)

 Activ 
1

Lot 13 teren, curți construcții in st. de 2.665mp. și clădiri indistriale in sc. de 645,45mp situate în mun. Iași, 
b.dul Poitiers, nr. 10, zona industrială CUG, jud. Iași. Proprietatea dispune de utilitati, are acces la alee betonata 
si este pretabila pentru activitati industriale, comerciale si de productie. Cladirile sunt dezafectate.
Se adaugă cote părți indivize din Lot 9, Lot 6 și Lot 2 în suprafață de 366,55mp si servitute  de trecere pentru 
parcela CC1/1/1/1/2(600/1/1/1/1/2).

780.805,94 lei 80.000,00 €**

Activ 
6

PROPRIETATE IMOBILIARĂ FUNCIARĂ, amplasată în extravilan com. Runcu, jud. Gorj, compus din: 
Imobil - teren cu vegetație forestieră în suprafață de 20.800 mp din act, respectiv 20.847 mp din măsurătorile 
cadastrale, situat în extravilanul com. Runcu, tarlaua 82, parcela 55, UP III Bîlta, UA 61C, jud. Gorj, având nr. 
cadastral 452, înscris în cartea funciară nr. 35071 a localității Runcu.

18.900,00 lei 7.560,00 lei

Dosar nr. 12335/99/2011(621/2011)
Debitor: S.C. EURO CONTINENTAL INVEST S.R.L. Iași
<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >>
Nr. de înreg. O.R.C. J22/929/1991
C.U.I. RO1969826 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
Euro Continental Invest S.R.L. Iași, C.U.I. RO1969826, nr. 
de înreg. O.R.C. J22/929/1991, cu sediul social în mun. 
Iași, str. Hatman Sendrea, nr. 42B, jud. Iași, prin lichidator 
judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași 
S.P.R.L., desemnat prin Sentinţa civilă nr. 7/07.01.2015, 

pronunţată de Tribunalul Iași – Secţia II civilă - faliment, 
în dosarul nr. 12335/99/2011 (nr.vechi 621/2011), anunță 
scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare în 
data de 25.10.2019, ora 10.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, str. Aleea Nicolina, nr. 82, jud. 
Iași, a următoarelor active:

** Se va achita echivalentul în lei, la cursul BNR din data 
plății.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 
24.10.2019, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.
LICITAȚIA PUBLICĂ CU STRIGARE VA AVEA 
LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR 
DIN MUN. IAȘI, STR. ALEEA NICOLINA, NR. 82, 

JUD. IAȘI, PE DATA DE 25.10.2019, ORA 10.00 
ȘI SE VA DESFĂȘURA ÎN CONFORMITATE CU 
PREVEDERILE LEGII NR. 85/2006.
Bunurile se vând libere de sarcini.
Componenţa și descrierea activelor scoase la vânzare, 
precum și condiţiile de participare (inclusiv condiţia 
prezentării dovezii de depunere a garanţiei de participare 
în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei), 
sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot procura de 

la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. Aleea 
Nicolina, nr. 82, jud. Iași, în fiecare zi de luni până vineri, 
orele 09.00 – 16.00, până pe data de 24.10.2019, ora 
12.00, în baza unei cereri prealabile (24 de ore).
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
• Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.: fax: 
0232-212.231;  tel. 0232-243.864;   0758-049.901.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare 
Iași S.P.R.L.



Reprogramare dezbatere publică PUZ Coordonator Sector 1 aferentă procedurii de mediu -  04.11.2019 

 

 Organizare dezbatere publica – 04.11.2019 – PS1  

http://www.primariasector1.ro/articole/citeste/comunicate-presa/1811/invitatie-a-doua-dezbatere-publica-a-
planului-urbanistic-zonal-al-sectorului-1 

 

 Organizare dezbatere – 04.11.2019 

https://facebook.com/events/s/planul-urbanistic-zonal-sector/1162281197290432/?ti=icl 

site acces informatii dezbatere: https://www.dezbatere-urbanism.ro/ 

 


