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de evaluare intocmit in prezenta cauza si 
aprobat de catre Adunarea creditorilor din 
data de 09.04.2019, precum si a hotararii 
adunarii creitorilor din data de 14.07.2020. 
Valorificarea proprietatii imobiliare se 
face prin licitatie publica cu strigare, sens 
in care se vor organiza 4 (patru) licitatii 
publice, bilunare, timp de doua luni, astfel: 
1. Prima vanzare se va organiza in data 
de 04.12.2020, ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunul 
imobil nu se valorifica la primul termen de 
licitatie, lichidatorul judiciar va organiza alte 
3 (trei) licitatii, bilunare, vinerea, la aceeasi 
ora si in aceleasi conditii, in urmatoarele 
zile: 18.12.2020, 15.01.2021, 29.01.2021. 
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 1.000 
lei exclusiv TVA. Taxa de participare la 
licitatie este in suma de 500 lei exclusiv 
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.320.14.84/85. 

Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu 
sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 
3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului COMPREST 
GIM SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 4, 
Str. Luica, Nr. 62-64, avand CUI 4772216, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/23439/1993, anunta scoaterea la 
vanzare a terenului -Lot 2 -in suprafata de 
2292 mp, situat in Str. Luica nr. 62-64 Sect. 
4 Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 
221717, la pretul de 700.000 euro exclusiv 
TVA conform raportului de evaluare aprobat 
in cauza si a hotararii adunarii creditorilor 
din data de 08.07.2020.Prima vanzare a 
bunului ce apartine societatii falite se va 
organiza in data de 10.12.2020, ora 14.00, 

Licitațiile vor avea loc în Târgoviște, str. 
Calea Domnească nr. 3A, ap. 2, Dâmbovița 

SIDERCA SA- în faliment, avand CUI RO 
1916090, cu sediul in Mun.Călărasi, str.
Prelungirea Bucuresti, nr.162, jud.Călărasi, 
avand lichidator judiciar Consortiul format 
din AGENTIA DE INSOLVENTA S.P.R.L si CC 
INSOL S.P.R.L. desemnat prin incheierea din 
26.10.2012 pronuntata de Tribunalul Galati, 
în dosarul nr.81/121/2005*, organizeaza 
Cerere de oferte pentru produsul: „Deseu 
fier", avand termen limita pentru depunerea 
de Oferte: 09.12.2020, ora 13.00. Ofertele 
vor fi formulate pret/kg si vor fi comunicate 
prin email office@agentiadeinsolventa.ro, 
office@ccinsol.ro sau fax: 031.421.79.51/ 
0241.610.270. Informatii suplimentare 
la nr. de telefon 0242.313.477 -CC INSOL 
SPRL, 021.319.45.56 -AGENTIA DE 
INSOLVENTĂ SPRL. 

Subscrisa TANASA SI ASOCIATII SPRL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Tanasa Constantin, in calitate de lichidator 
judiciar al SANDER IMPEX 1996 SRL, 
desemnat prin sentinta civila nr.7290 
din data de 18.11.2016, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
Dosar nr. 38496/3/2014*, anunta vanzarea 
bunului imobil constand in proprietate 
imobiliara situata in Comuna Mogosoaia, 
Str. Drumul Buiacului nr.4-6, Jud. Ilfov, 
reprezentata de teren in suprafata de 6.000 
mp si constructii respectiv: constructia C1 
cu o suprafata construita la sol de 207 mp, 
suprafata construita desfasurata estimata 
la 414 mp si suprafata utila de 352,13 mp, 
utilizata ca spatiu administrativ, constructia 
C2 cu o suprafata construita la sol de 425 
mp si suprafata utila de 400 mp, utilizata 
ca spatiu de depozitare, constructia C3 
cu o suprafata construita de 505 mp si 
suprafata utila de 486,10 mp utilizata 
ca spatiu de depozitare si constructia 
C4 cu o suprafata construita la sol de 
6 mp utilizata ca post de paza / cabina 
poarta, ipotecat in favoarea B2KAPITAL 
PORTOFOLIO MANAGEMENT SRL (succesor 
a Banca Transilvania Suc. Unirii Bucuresti). 
Valoarea de piata a bunului imobil este de 
450.000 eur, exclusiv TVA, eqv. in lei la 
curs BNR din ziua platii, reprezentand 75% 
din valoarea initiala, conform Raportului 

S.C. TEAM CAFE S.R.L. -societate in 
faliment, reprezentata legal prin lichidator 
judiciar Catedral Insolv IPURL, notifică 
scoaterea la vanzare prin metoda licitatiei 
publice a urmatoarelor bunuri: -Autoturism 
marca DAEWOO MATIZ, nefunctional, 
an fabricatie 2003, pret de pornire 928 
lei+TVA, -Autoturism marca DAEWOO MATIZ 
nefunctional, an fabricatie 2003, pret de 
pornire la licitatie 928 lei+TVA, -Autoturism 
marca OPEL ASTRA CARAVAN nefunctional, 
an fabricatie 2003, pret de pornire la 
licitatie 2.713 lei+TVA, Regulamentul de 
vanzare si raportul de evaluare cu privire 
la bunurile mentionate pot fi consultate 
la sediul lichidatorului judiciar Catedral 
Insolv I.P.U.R.L., din Mun.Oradea, str.
George Enescu nr.5, ap.1, camera 4, jud.
Bihor. Licitatia publica va avea loc in data 
de 14.12.2020, la ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. In situatia in care 
bunurile nu vor fi valorificate la licitatia 
din data de 14.12.2020, se va organiza o 
noua licitatie in data de 17.12.2020 ora 
12:00, in acelasi loc si la aceeasi ora, cu o 
scadere a pretului de 50% din pretul stabilit 
in raportul de evaluare. In situatia in care 
bunurile nu vor fi valorificate la licitatia din 
data de 17.12.2020, se va organiza o noua 
licitatie in data de 21.12.2020 ora 12:00, in 
acelasi loc si la aceeasi ora, cu o scadere a 
pretului de 50% din pretul stabilit in raportul 
de evaluare. Garantia de participare la 
licitatie este in cuantum de 10% din pretul 
de pornire și se achita in contul unic al 
debitorului inainte cu o zi de inceperea 
licitatiei. Bunurile scoase la vanzare pot fi 
vizitate în prezența lichidatorului judiciar 
de luni pana vineri intre orele 08:00-17:00. 
Pentru programarea vizitarii bunurilor 
scoase la vanzare ori pentru alte informaţii 
suplimentare se poate contacta lichidatorul 
judiciar la tel: 0743/760064 sau la adresa 
de gmai: insolventa.catedral@gmail.com.

SC Stasorcris Prod Impex SRL IN FALIMENT, 
din Pucioasa, str. Trandafirilor, nr. 299, jud. 
Dâmboviţa, J15/157/2003, CUI 15251400, 
scoate la licitație în fiecare zi de miercuri din 
intervalul 09 -30 decembrie 2020 ora 13,30 
bunuri mobile constând în materiale de 
construcții la cel mai bun preț oferit Relații 
suplimentare a la telefon 0722.813.001. 

2, vânzarea prin licitație publică cu strigare 
pentru Pensiune turistică* situată în sat Raul 
Vadului, pct. "La Spital", com. Câineni, jud. 
Vâlcea compus din C1 -Spațiu comercial, Sc: 
318 mp și Scd: 636 mp cu regim de înălțime 
P+1E cu funcțiune de spațiu comercial 
la parter și spații de cazare la etaj, și C2 - 
Centrală termică, Sc: 60 mp.(*terenul este 
proprietatea Consiliului Câinei). Prețul de 
pornire este de 157.425,00 lei (valoare de 
evaluare 209.900,00 lei). Persoanele care 
doresc să participe la licitație sau pretind 
vreun drept asupra activului ce urmează a fi 
scos la vânzare au obligaţia sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt cu 24 
ore anterior ținerii licitației publice, la sediul 
procesual ales al lichidatorului judiciar. În 
cazul în care activul nu va fi valorificat se 
vor mai organiza licitații în 08.01.2021 și 
28.01.2021. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefoanele: 0740.853.209 sau 
0747.555.244. 

Onix Grup SRL -în faliment, prin lichidator 
judiciar CC INSOL SPRL, vinde la licitaţie 
publică cu strigare autovehicul marca 
Mercedes-Benz, model Vito108 CDI, an 
fabricație 2003. Prețul de pornire a licitației 
este de 1.767 euro, exclusiv TVA. Licitaţiile 
se vor desfăşura, săptămânal, în fiecare zi 
de marți, începând cu data de 08.12.2020, 
ora 14.00 -până la adjudecare, la sediul 
lichidatorului judiciar din Constanţa, str.
Cibinului nr.8. La licitaţie poate participa 
orice persoană fizică sau juridică care 
acceptă prevederile caietului de sacini și ale 
regulamentului de licitaţie, achită taxa de 
participare în sumă de 100 euro şi depune 
garanţia de 20% din prețul de pornire a 
licitației cu minim 24 ore înainte de data 
licitaţiei. Caietul de sarcini poate fi obţinut 
contra sumei de 200 euro, zilnic, între orele: 
09.00-15.00 de la sediul lichidatorului 
judiciar.

PROSOLVING SPRL, lichidator judiciar al 
debitoarei S.C. PETRION S.R.L. - in faliment, 
scoate la vanzare prin licitatie publica in 
data de 07.12.2020 ora 15,00, la sediul 
lichidatorului din Targoviste, str N.Radian, 
bl.T2, parter, jud.Dambovita urmatoarele 
bunuri la valoarea de 20% din pretul de 
evaluare (pretul este fara TVA): 1. Imobil 
compus din spatiu comercial la parter si 
etajul 1 si camere de inchiriat la mansard, 
cu o suprafata construita de 313,73mp 
si suprafata desfasurata de 787,46mp, 
localizat in Targoviste, str.Herta, nr.2, jud. 
Dambovita la pretul de 292.200,00 lei 
fara TVA. 2. Autoturism M1 Ford Focus an 
fabricatie 2000 la pretul de 930,00 lei fara 
TVA. In caz de neadjudecare, licitatia se va 
relua in zilele de 11.12.2020, 16.12.2020, 
18.12.2020, 08.01.2021, 13.01.2021, 
20.01.2021, 27.01.2021 si 03.02.2021, 
in acelesi conditii. Caietul de sarcini/taxa 
de participare la licitatie este de 2500 lei 
respectiv 250 lei, iar garantia de participare 
este de 10 % din pretul de pornire fara TVA 
si vor fi achitate cu ordin de plata in contul 
de lichidare. Persoanele interesate vor 
achizitiona Caietele de Sarcini de la sediul 
lichidatorului cu 48 ore inainte de tinerea 
licitatiei. Relatii suplimentare privind 
bunurile scoase la licitatie pot fi obtinute 
la tel; 0745.628.599; e-mail: eprosolving@
gmail.com. 

PROSOLVING SPRL, lichidator judiciar al 
debitoarei S.C. TONICO GENERAL COM 
S.R.L. - in faliment, scoate la vanzare prin 
licitatie publica in data de 07.12.2020 ora 
13, la sediul lichidatorului din Targoviste, 
str N.Radian, bl.T2, parter, jud.Dambovita 
urmatoarele bunuri la valoarea de 100% 
din pretul de evaluare (pretul este fara 
TVA): 1. Remorcă împrăştiat - 13.680 lei In 
caz de neadjudecare, licitatia se va relua 
in datele de 09.12.2020, 11.16.18.23-
12-2020; 6,8,13,15,20,22,27,29.01.202; 
3,5,10,12,17 si 19.02.2021 aplicandu-
se reduceri treptate de 5 % la fiecare 
licitatie, dar fara a se cobori sub nivelul 
de 10% din pretul de evaluare. Taxa de 
participare la licitatie este de 150 lei, iar 
garantia de participare este de 10 % din 
pretul de pornire fara TVA si vor fi achitate 
cu ordin de plata in contul de lichidare nr. 
RO22WBAN001696084609RO01, deschis 
la INTESA SANPAOLO BANK suc Targoviste 
sau in numerar la sediul lichidatorului. 
Persoanele interesate vor achizitiona 
Caietele de Sarcini de la sediul lichidatorului 
cu 24 ore inainte de tinerea licitatiei. Relatii 
suplimentare privind bunurile scoase la 
licitatie pot fi obtinute la tel; 0745.628.599; 
e-mail:eprosolving@gmail.com. 

din mun. Buzău, str. Ostrovului, bloc A1, 
scara B, ap. 10, jud. Buzău. Persoanele 
interesate sunt invitate să prezinte oferta 
de cumpărare lichidatorului. Relaţii tel: 
0740.139.065 sau la sediul lichidatorului. 

Lichidatorul judiciar INTERCOM 
MANAGEMENT SPRL al COSEPA SECURITY 
INT SRL organizeaza licitatie publica 
cu strigare cu pas crescator pentru 
valorificarea autoturism Mitsubishi Lancer 
an fabricatie2010 nr.de identificare 
JMBLNCX3AAU002423 culoare negru 
benzina la 8.050lei, autoturism 
Mitsubishi Lancer an fabricatie2008 nr.de 
inmatriculare IF-09-XJU nr.de identificare 
JMBSJCY8A8U002739 culoare negru 
motorina la 5.100lei, Copiator CANON 
la 298,50lei.La preturile de mai sus se 
adauga TVA.Licitatia se va organiza in 
data de 14.01.2021 ora14.00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti 
BdCorneliu Coposu nr5 bl103 scB et8 ap45 
sector3 nefiind acceptata nicio scadere din 
pretul de pornire.Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor supuse vanzarii 
au obligatia sub sanctiunea decaderii sa 
faca dovada acestui fapt cu minim 5zile 
inainte de data stabilita pentru vanzare 
la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Participarea la licitatie este conditionata de 
achizitionarea Regulamentului de licitatie 
de la sediul ales al lichidatorului judiciar 
Intercom Management SPRL cel tarziu in 
preziua licitatiei ora14 contra sumei de 
500 ron+TVA.In masura in care in data 
de14.01.2021ora14nu vor fi valorificate 
bunurile debitoarei va fi organizata o noua 
licitatie in aceeasi zi 14.01.2021 ora15.00 
pentru valorificarea autoturismului 
Mitsubishi Lancer an fabricatie2010 nr.de 
identificare JMBLNCX3AAU002423 culoare 
negru benzina la 4.830lei, autoturism 
Mitsubishi Lancer an fabricatie2008 nr.de 
inmatriculare IF-09-XJU nr.de identificare 
JMBSJCY8A8U002739 culoare negru 
motorina la 3.060lei si Copiator CANON 
la 179,10lei.La preturile de mai sus, se 
adauga TVA.Preturi diminuate cu 70% fata 
de valoarea stabilita in Raportul de evaluare 
documentele solicitate prin regulament 
trebuie depuse pana in preziua licitatiei 
ora16.Nu vor fi admise la licitatie persoanele 
care nu au depus pana la termenul limita 
documentele solicitate prin regulamentul 
de licitatie si nu au achitat garantia de 
participare in cuantum de 10% din pretul de 
pornire la licitatie.Tel.031.107.48.11. 

MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, 
str. Horea , bl. A 7, parter, jud. Caraş - 
Severin, in calitate de lichidator judiciar al 
Gospodarul S.R.L. organizează selecţie de 
oferte în vederea desemnării unui expert 
topograf pentru întocmire documentații 
topografice pt următoarele imobile: Teren 
intravilan situat in Caransebes, inscris in 
Cartea Funciara nr. 34889 Caransebes, 
nr. topografic 4768/3/2/2/3 in suprafata 
de 285 mp; Prima înscriere a imobilului 
identificat prin Cartea Funciară nr. 36850 
UAT Reşiţa, nr. top 588/2/a/1/a/1/6/1/
b/1/a/3/c/1/1/b/1, în suprafaţă de 11.510 
mpi; Prima înscriere a imobilului identificat 
prin Titlul de proprietate nr. 472 din data de 
06.07.1993, parcela UA 86/39 în suprafaţă 
de 10.000 mp. Ofertele se pot depune până 
la data de 15.02.2021 la sediul Magister 
S.P.R.L. sau pe adresa de e-mail office@
magistergroup.ro. Relaţii suplimentare 
office@magistergroup.ro.

NEXT GENERATION INSOLVENCY IPURL 
-lichidator judiciar al S.C. AGSTAD S.R.L., 
anunță vânzarea la licitație publică a 
stocului de marfă constând în bijuterii 
și accesorii preponderent din argint 
(modele/mărimi/culori diferite) aparținând 
debitorului, în data de 15.12.2020 -ora 
13, iar în caz de neadjudecare în datele 
de 29.12.2020 -ora 13, 12.01.2021, 
26.01.2021, 09.02.2021 și 23.02.2021. 
Prețul de pornire al licitației este 6.998,40 
RON. Informații suplimentare se pot obține 
la sediul Next Generation Insolvency IPURL, 
din Oradea, str.Independenței 7-9, Etaj 
1, Biroul nr.3, jud.Bihor și la nr.de telefon 
0742.281.282. 

NUMERA RESTRUCTURING I.P.U.R.L., 
lichidator judiciar al S.C. VERACOM 
IMPEX S.R.L., CUI: 18527314, potrivit 
Încheierii din data de 28.10.2020, 
pronunţată de Tribunalul Vâlcea, în 
dosarul nr. 1404/90/2016, organizează, 
în 18 decembrie 2020, ora 11.00, la sediul 
procesual ales București, str.Dimitrie 
Pompeiu, nr.5-7, corp B, birou 239, sector 

TURTA - 11.364,02; Masina taiat foi nap 
-Doina - 243,24; Masina taiat nuga - 407,25; 
Cuptor rotativ - 1.918,38; CUPTOR FOI - 
11.291,98. Toate condiţiile de participare 
la licitaţie şi condiţiile de adjudecare 
se regăsesc în caietele de sarcini care 
pot fi procurate on-line de la lichidatorul 
judiciar,contravaloarea acestora fiind de 
2.380,00 RON,TVA inclus,pentru bunuri 
mobile și 2.380,00 RON,TVA pentru bunul 
imobil/caiet de vanzare,dovada achiziţiei 
acestora fiind obligatorie pentru participarea 
la licitaţie,plata acestora efectuându-
se în contul lichidatorului judiciar,nr.: 
RO93BUCU1031215949892RON ,deschis 
la Alpha Bank Iaşi. Persoanele care 
doresc să se înscrie la licitaţie au obligaţia 
de a depune garanţia de participare la 
licitaţie de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei,plata acesteia efectuându-
se în lei,la cursul BNR din data plății în 
contul de lichidare al"FANYON" S.R.L.,nr.: 
RO76BUCU1032235342465RON ,deschis 
în lei la Alpha Bank S.A.Înscrierile la 
licitație se pot face până în preziua licitaţiei 
(zilele de miercuri),ora 14:00, scrisoarea 
de participare la licitaţie, împreună cu 
toate documentele menţionate în caietele 
de sarcini, urmând a fi trimise on-line 
pe adresele de e-mail: vanzari@lrj.ro și 
stefania.nitu@insolvency.ro. Vizitarea şi 
prezentarea activului se poate face doar 
în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, în fiecare zi de luni până vineri,cu 
acceptul lichidatorului judiciar, la locul în 
care acestea se află.Lichidatorul judiciar 
va permite accesul ofertanţilor care vor 
achiziţiona caietul de sarcini, doar în 
prezenţa unui reprezentant al acestuia şi 
la solicitarea scrisă prealabilă însoţită de 
o programare în acest sens. Reprezentanţii 
lichidatorului judiciar vor furniza toate 
informaţiile suplimentare disponibile către 
cei care au achiziţionat caietul de sarcini.
Vizualizarea activului imobil, respectiv a 
bunurilor mobile, este o condiție obligatorie 
pentru participarea la licitații. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de pe site-ul 
lichidatorului judiciar.: www.lrj.ro, telefon: 
0733.683.702, e-mail: vanzari@lrj.ro 
,telefon: 0737.242.544 ,e-mail: stefania.
nitu@insolvency.ro ,telefon: 0747.012.820, 
e-mail: paula.stoian@fanyon.ro. 

Iduna Prod SRL - societate in faliment, cu 
sediul social în Comuna Mărăcineni, DN 
Piteşti - Câmpulung, nr. 274, jud. Argeş, 
reprezentata legal de lichidator judiciar 
Projuridic IPURL , organizează licitaţie 
publică deschisă cu strigare in zilele de 11, 
18, 22 si 30 decembrie 2020 ora 09,00 
sediul filialei UNPIR Argeş, din mun. Piteşti, 
B-dul I.C. Brătianu, nr.10, bloc B2, mezanin, 
jud. Argeş, pentru vânzarea următoarelor 
bunuri : - amenajări efectuate de Iduna 
Prod SRL la construcţii proprietatea 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Pomicultura Piteşti - Mărăcineni,, jud. Argeş 
al căror preţ pornire licitaţie fără TVA este 
de 31920 lei , constând in amenajări la 
Hala de producţie (închideri + învelitoare 
+ utilităţi) si amenajări la Depozitul cu 2 
spatii (închideri + acoperiş). - construcţii 
proprietatea Iduna Prod SRL al căror preţ 
pornire licitaţie fără TVA este de 38080 
lei edificate pe terenul proprietate a 
Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Pomicultura Piteşti - Mărăcineni, jud. Argeş 
( Corp administrativ, Camera redresoare, 
Toaleta uscata ). Ofertanţii vor trebui sa 
depună o cerere de participare la licitaţie 
care să cuprindă bunurile pentru care 
licitează , si sa facă dovada achitării unei 
cauţiunii de minim 10% din preţul de pornire 
licitaţie a bunurilor ofertate , in contul Iduna 
Prod SRL - societate in faliment nr. RO92 
BREL 0002 0024 1090 0100 deschis la 
Libra Internet Bank -Sucursala Piteşti pană 
in preziua licitaţiei ora 14.00. Preţul integral 
al bunurilor imobile adjudecate se va achita 
integral in termen de maximum 30 zile de la 
licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine 
zilnic intre orele 10 - 14 la telefon 0729 980 
402. 

Lichidator judiciar C.I.I. Oprea Mirela 
Dorina organizează licitaţie publică, 
conform Codului de procedură civilă, în 
vederea vânzării următorului bun mobil 
aparţinând S.C. Emtrans Tur S.R.L.-"în 
insolvenţă"- Dosar nr. 1448/114/2018: 
Autobuz BOVA, tip FHD 10-340 A- 1 bucată, 
preţ de vânzare 11.962,00 lei, la care se 
adauga TVA. Licitaţiile vor avea loc in zilele 
de 08.12.2020, 11.12.2020, 15.12.2020, 
18.12.2020, 22.12.2020 şi 05.01.2021, 
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar 


