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MiCA PUBLICITATE ziarul naţional

NOTIFICÃRI
ALPINSOLV SPRL, administrator judiciar de - 
semnat în dosarul nr.496/1285/2022 aflat 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj no-
tifică începerea procedurii generale a 
insolvenței împotriva debitorului AJUX-
TA SRL, CIF: 37454359, J12/1954/2017, 
având termenele: depunerea opozițiilor la 
cererea de deschidere 10 zile de la primi- 
rea notificării; depunerea cererilor de 
creanțe 02.08.2022; întocmirea, afișarea, 
pu blicarea și comunicarea tabelului preli-
minar 23.08.2022; depunerea contestații-
lor la creanțe 7 zile de la publicarea in BPI 
a tabelului preliminar; întocmirea tabelu- 
lui definitiv al creanțelor 20.09.2022; adu - 
narea creditorilor (la sediul adminis tra to - 
rului judiciar) 23.09.2022, ora 12:00; terme-
nul de control și de soluționare a opozițiilor 
28.06.2022.
 
MBA INSOLVENCY SPRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, în calitate de administrator 
judiciar al societății KINGFORCE S.R.L. 
(în insolvenţă, in insolvency, en procedu-
re collective), cu sediul în Sat Baciu, Co-
muna Baciu, str. Cireșului, nr.20, jud. Cluj, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J12/313/2015 
având CUI 34064203, notifică deschide-
rea procedurii generale a insolventei 
faţă de KINGFORCE SRL. Termenul limită 
pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 
–19.07.2022. Acestea vor fi depuse obli-
gatoriu în două exemplare, dintre care unul 
la Grefa Tribunalului Specializat Cluj, în 
Dosarul nr.470/1285/2022, iar unul la adre- 
sa administratorului judiciar din Cluj-Na-
poca, str. Oltului, nr.5A, jud. Cluj. Ter me-
nul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor –08.08.2022. 
Termenul pentru depunerea contestațiilor 
față de tabelul preliminar –7 zile de la 
publicarea în BPI. Termenul pentru solu-
ționarea eventualelor contestații și pen-
tru definitivarea tabelului creanțelor 
–06.09.2022. Data primei ședințe a cre-
ditorilor -12.08.2022.

OFERTE SERVICIU
ERATĂ: La anunțul publicat în ziarul Na-
țio nal, în data de 03.06.2022, de către 
Primăria Comunei Iara, cu sediul în comuna 
Iara, sat Iara, nr.282, judeţul Cluj, la rubri- 
ca Oferte serviciu, pentru paznic, se mo-
difică din „Proba scrisă în data de 28 iunie 
2022, ora 10.00; Proba interviu în data de 
30 iunie 2022, ora 10.00” în „Proba scrisă 
în data de 30 iunie 2022, ora 10.00; Proba 
interviu în data de 04 iulie 2022, ora 10.00”. 
Restul anunțului rămâne neschimbat.

ERATĂ: La anunțul publicat în ziarul Na-
țional, în data de 03.06.2022, de către 
Primăria Comunei Priponești, cu sediul în 
comuna Priponești, str.Principală nr.1, ju - 
deţul Galați, la rubrica Oferte serviciu, 
pentru Asistent medical comunitar se 
modifică din „Proba scrisă în data de 
28.06.2022, ora 09.00; Proba interviu în data 
de 30.06.2022, ora 09.00” în „Proba scrisă 
în data de 30.06.2022, ora 09.00; Proba 
interviu în data de 04.07.2022, ora 09.00”. 
Restul anunțului rămâne neschimbat.
 
În temeiul prevederilor H.G nr.286/2011, 
Universitatea Babeş-Bolyai cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. M.Kogălniceanu nr.1, or - 
ganizează concurs pentru ocuparea pos - 
tu rilor temporar vacante, pe durată deter-
minată de 12 luni, corespunzător funcţii-
lor contractuale de portar (41), în cadrul 
Serviciului de Pază. Condiţii de participa-
re: -atestat professional, -nu se solicită ve - 
chime în muncă. Concursul va consta în: 
probă scrisă (în data de 23.06.022, ora 
10.00) și interviu (în data de 30.06.2022, ora 
10.00), care vor avea loc la sediul instituției. 
Dosarele de concurs se pot trimite până 
la data de 15.06.2022 ora 16.00 pe adresa 
de e-mail pirv.delia@ubbcluj.ro sau vor 

fi depuse la Direcția Resurse Umane a 
Universității Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, 
Str. Ion I. C. Brătianu, nr.14). Informaţii su-
plimentare pot fi obţinute la telefon 0264-
405300, int. 5413 sau pe adresa de e-mail 
pirv.delia@ubbcluj.ro (persoană de contact 
Delia Pîrv). 
 
Institutul de Matematică Simion Stoilow 
al Academiei Române, cu sediul în Bu-
curești, organizează concurs pentru ocu - 
parea a două posturi de Asistent de Cer-
cetare  Științifică (ACS). Concursul se va 
des fășura conform Legii nr.319/2003. Do-
sarele de concurs se depun în termen de 
30 de zile de la data apariției anunțului, 
la Compartimentul Resurse Umane al Ins-
titutului. Detalii suplimentare: tel.021-
319.65.06 și www.imar.ro

ADUNÃRI GENERALE
CONVOCARE la Adunarea Generală a Ba-
roului Ilfov. Consiliul Baroului Ilfov, în 
baza prevederilor Legii nr.51/1995 pen-
tru organizarea și exercitarea profesiei de 
avocat, republicată, cu modificările ulte-
rioare, ale Statutului Profesiei de Avocat 
şi ale Regulamentului pentru organizarea 
alegerilor decanului Baroului Ilfov, apro- 
bat de Consiliul Baroului Ilfov prin Hotă-
rârea nr.58/10.05.2022, CONVOACĂ ADU-
NAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI 
ILFOV, pentru data de 18.07.2022, ora-
15:00,la Hotel Internațional din București, 
str.Căuzași nr.27, sect.3, sala Observator, 
cu unic punct al ordinii de zi: ALEGEREA 
DECANULUI BAROULUI ILFOV.  Adunarea 
Generală Electivă a Baroului Ilfov se va des-
fășura conform Regulamentului de Ale - 
geri adoptat de Consiliul Baroului Ilfov 
prin Hotărârea nr. 58/10.05.2022. În ca zul 
neîndeplinirii condiției de cvorum, Con si - 
liul Baroului Ilfov convoacă Adunarea Ge-
nerală Electivă a Baroului Ilfov pentru 
aceea și dată, ora-16:00, la aceeași locație și 
cu aceeași ordine de zi. Prodecan, Avocat 
Cherciu Călin Rodica

CITAŢII
PAMPARĂU FLORIN COSTEL, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în localitatea Căuaș, 
nr. 39, Judeţul Satu Mare, este citat în ca-
li tate de pârât, în data de 23.06.2022, 
la Judecătoria Carei, camera Sala 1, ora 
10:00, în proces cu reclamanta S.C. ARDEAL 
PUI S.R.L. și pârâții HENDEA MARINEL și 
HENDEA LIVIA, în dosar nr. 1677/218/2021, 
având ca obiect obligația de a face.
 
Eventualii mostenitori ai defunctului Cra-
ciun Iulian, decedat la data de 04.12.2019 
cu ultimul domiciliu com.Moara Vlasiei sat.
Caciulati, str.Academiei Nr.18 jud.Ilfov sunt 
invitati sa se prezinte la data de 15.06.2022, 
ora-12.00 la sediul Biroului Individual No-
tarial Ivan Sanda-Tatiana din com.Moara 
Vlasiei Sos.Eroilor Nr.201A, jud. Ilfov pen tru 
a participa la dezbaterea procedurii suc ce-
sorale a defunctului Craciun Iulian.

LICITAŢII
Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, de-
sem nată în calitate de lichidator judiciar 
al societății NIDOCIN SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează 
li citație publică cu strigare pentru vân-
zarea bunurilor mobile din patrimoniul 
au toturism Dacia Duster fără acte și chei, 
(avariat față/spate). Prețul de pornire 
în cadrul ședinței de licitație este de 
8.835,30 lei +TVA, preț care reprezintă 
90% din valoarea de evaluare stabilită 
prin intermediul raportului de evaluare nr. 
103/14.06.2021, întocmite de societatea 
BIROU EVALUĂRI SRL. Licitația va avea 
loc în data de 20.06.2022 ora 15:00, in 
Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.49, jud. Cluj. 
Documentația de înscriere va putea fi de-
pusă până la ora 15:00, în ziua anterioară 
licitației. Toți cei ce pretend vreun drept 
asupra bunurilor societății sunt somați să 

îl anunțe pe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare, în ter-
menele și sub sancțiunile prevăzute de 
lege. Toți cei care vor sa cumpere bunurile 
sunt invitați să se prezinte la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop. In-
formații suplimentare se pot obține la tel: 
0264.432.603. Bunurile care fac obiectul 
licitației se regăsesc în anexa 1 a prezentei 
publicații de vânzare. Prezenta publicație 
s-a întocmit în conformitate cu dispozițiile 
art.761 și următoarele din NCPC republicat 
și art.760 si urm. NCPC, în cinci exemplare 
pentru comunicare, respectiv spre afisare 
la:1)Locul vânzării bunurilor; 2) Primaria 
Cluj-Napoca; 3) Judecatoria Târgu Secuie-
sc; 4) Buletinul procedurilor de insolvență; 
5) Ziar Național.

Subscrisa, EUROSMART Filiala Sibiu SPRL, 
societate civilă de practicieni în insolven-
ță, cu sediul ales în Cluj-Napoca, str. Vasile 
Lupu, nr. 84-88, parter, jud. Cluj, înregistra-
tă în registrul UNPIR sub numărul RFO 
II– 0388/2009, având cod de identificare 
fiscală RO25804035, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al AUTOSERVICE M 
CASEIU SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Dej, str. Sălciilor, Nr. 
2, Judeţul Cluj, CUI 212933, înregistrată 
la ONRC sub nr. J12/1443/1991, scoate la 
vânzare în baza Adunării Creditorilor din 
31.03.2022 următorul pachet de bunuri din 
patrimoniul societății: -ECHIPAMENT SALĂ 
MULS (1 buc); -TRANSFORMATOR TTU (1 
buc); -SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO FER-
MĂ (1 buc); -ECHIPAMENT IERBICIDAT EEP 
600 (1 buc); -MAȘINĂ ÎNGRĂȘĂMINTE MA 
3.5 (1 buc); -TRANSFORMATOR SUDURĂ (1 
buc); -TRANSFORMATOR SUDURĂ (1 buc); 
-TĂVĂLUG INELAR (1 buc); -SEMĂNĂTOARE 
SPC-6 (1 buc); -SISTEM SUPRAVEGHERE 
VIDEO FERMĂ (1 buc); -VIBRATOR BETON 
(1 buc); -APARAT DE MULS (1 buc); -VACI 
BĂLȚATĂ ROMÂNEASCĂ (2 buc). Bunurile 
se vând la pachet. Prin excepție, din mo - 
tive de celeritate și costuri, activele bio-
logice constând într-un număr de 2 bo-
vine Bălțată Românească vor putea fi va-
lorificate și individual. Preț de pornire la 
licitație 94,777 LEI fără TVA. Se va aplica 
cota TVA din momentul vânzării. Licitaţia 
va avea loc prin mijloace de comunicare la 
distanță, în data de 14.06.2022, ora 13:00. 
În caz de nevalorificare, licitaţia se va relua 
în data de 21.06.2022, în aceleași condiţii. 
Garanţia de participare este de 10% din 
preţul de pornire fără TVA. Garanția nu 
este purtătoare de TVA. Condiţiile pe ca-
re trebuie să le îndeplinească ofertanţii 
pentru participarea la licitaţie se regăsesc 
în Caietul de sarcini aferent procedurii de 
valorificare. Achizitionarea Caietului de 
sar cini este obligatorie pentru participarea 
la licitație. Preţul Caietului de sarcini este de 
300 Lei plus TVA. Documentaţia de înscrie-
re la licitaţie va trebui depusă electronic, cu 
opis semnat, pe adresa de email: alexandru.
suciu@eurosmart.ro, până la ora 13:00 a 
zilei anterioare ședinței de licitație. Cei in-
teresaţi pot obţine date suplimentare și 
in formaţii la telefon: 0721.296.938; e-mail: 
alexandru.suciu@eurosmart.ro
 
EUROSMART Filiala Sibiu SPRL, societate 
civilă de practicieni în insolvență, cu se-
diul ales în Cluj-Napoca, str. Vasile Lupu, 
nr. 84-88, parter, jud. Cluj, înregistrată 
în registrul UNPIR sub numărul RFO II– 
0388/2009, având cod de identificare fis-
cală RO25804035, în calitate de lichidator 
judiciar al societății ACORD LEASING 
IFN S.A. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), cu sediul în Sibiu, Șos. Alba Iulia, 
nr. 108, jud. Sibiu, înregistrată la ORC sub 
nr. J32/1010/1997 și având CUI: 9680784, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2006 și cu respectarea hotărârii AC 
din data de 06.06.2022, vinde prin lici-
ta ţie publică, competitivă, cu strigare, 
următoarele bunuri imobile: Casă cu teren 
situată în loc. Râmnicelu, jud. Buzau, CF 

20016 Râmnicelu (CF vechi 170), TEREN, 
S= 240 mp (CAD: 316), LOCUINȚĂ S.c. la 
sol 70 mp (CAD: 316-C1). Preț de pornire 
la licitație 2.364 EUR exclusiv TVA; Casă cu 
teren situată în loc. Râmnicelu, jud. Buzau, 
CF 20017 Râmnicelu (CF vechi 135), TEREN, 
S= 250 mp (CAD: 282), LOCUINȚĂ S.c. la 
sol 70 mp (CAD: 2821-C1), ANEXĂ S.c. la 
sol 34 mp (CAD: 282-C2). Preț de pornire 
la licitație 1.649 EUR exclusiv TVA; Casă cu 
teren situată în loc. Râmnicelu, jud. Buzau, 
CF 20255 Râmnicelu (CF vechi 169), TEREN, 
S= 250 mp (CAD: 317), LOCUINȚĂ S.c. la 
sol 69 mp (CAD: 317-C1). Preț de pornire 
la licitație 1,970 EUR exclusiv TVA; Casă 
cu teren situată în loc. Râmnicelu, jud. Bu-
zau, CF 20256 Râmnicelu (CF vechi 168), 
TEREN, S= 250 mp (CAD: 315), LOCUINȚĂ 
S.c. la sol 151 mp (CAD: 315-C1). Preț de 
pornire la licitație 3,838 EUR exclusiv TVA; 
Teren intravilan situat în loc. Breaza, jud. 
Mureș, CF50125 Breaza (CF vechi 1666N), 
TEREN, S=11.600 mp (CAD: 50125). Preț de 
pornire la licitație 3.000 EUR, TVA inclus; 
Casă cu teren situată în Crăciunești, jud. 
Mureș, CF50298 Craciunesti (CF vechi 
408), TEREN, S=511 mp (Top: 643/2/2/42), 
CASA DE LOCUIT (Top: 643/2/2/42-C1). 
Preț de pornire la licitație 11,405 EUR ex-
clusiv TVA; Cu privire la TVA se vor aplica 
prevederile legale în vigoare. Licitaţia va 
avea loc prin mijloace de comunicare la 
distanta, în data de 10.06.2022, ora 14:30. 
În cazul nevalorificării, se vor mai organiza 
licitați în 17.06.2022, 24.06.2022, respectiv 
01.07.2022, în aceleași condiţii de preț și 
oră. Garanţia de participare este de 10% 
din preţul de pornire fără TVA. Garanția 
nu este purtătoare de TVA. Detalierea 
completă a activelor și condiţiile pe care 
trebuie să le îndeplinească ofertanţii pen-
tru participarea la licitaţie se regăsesc în 
Caietul de sarcini aferent procedurii de 
valorificare. Achiziționarea Caietului de 
sarcini este obligatorie pentru participarea 
la licitație. Pretul caietului de sarcini pentru 
fiecare imobil este 500 lei + TVA Persoanele 
interesate înțeleg că certificatul energetic 
urmează a se elabora pe cheltuiala aces-
tora, după declararea acestora în calitate 
de câștigători ai licitației, urmând a se 
sta bili performanța energetică a clădirii/
unității de clădire prin următorii indicatori 
de performanță: a) clasa energetică; b) 
consumul total specific de energie primară; 
c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) 
consum total specific de energie din surse 
re generabile. Documentaţia de înscriere la 
licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis 
semnat, pe adresa de email: alexandru.
suciu@eurosmart.ro, până la ora 14:30 a zilei 
lucrătoare anterioare ședinței de licitație. 
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare 
și informaţii la telefon 0721.296.938, res-
pectiv la adresa de e-mail: alexandru.suciu 
@eurosmart.ro.

MiCA PUBLICITATE ziarul naţional

LICITAŢII

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava, în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului S.C. Biosiunfarm S.R.L., cu sediul social în Sat Breaza, 
comuna Breaza, nr. 418, jud. Suceava, nr. de înreg. ORC J33/692/2011, CUI: 28890987, 
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, la data de 22.06.2022, ora 
14.00, a activelor: 

Nr.
activ Denumire și descriere active

Valoare de pornire 
licitație  

(lei, fără T.V.A.*)

Activ 1

PROPRIETATE IMOBILIARA situată în Toloaca, 
com. Milisauti, jud. Suceava, înscrisă in Cartea 
Funciara 31742 UAT Milisauti, cu nr. cad. 31742, 
ce include: teren extravilan, arabil cu suprafata 
totala de 10.000 mp, pe care afla corpul de cladire 
C1 Microferma Zootehnica pentru crestere porci cu 
suprafata construita de 2.194 mp.

Sistem de supraveghere video, Linie tehnologica - 
ferma (sistem de furajare si sistem adapare HOG 
SLAT - silozuri de furajare - 2 buc) montate in 
cadrul cladirii; 
- Autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 313 CD, cu 
nr. inmatriculare SV-03-BIO

674.560 lei

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul 
procesual ales al lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr. 82, C.P. 700221, 
jud. Iaşi, până la data de 21.06.2022, ora 12.00, documentele aferente.
Relaţii suplimentare: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. – Filiala Suceava: 
tel: 0751.084.083; 0757.545.545; 0232 – 243.864, fax: 0232-212.231  e-mail: vanzari@
insolventa.ro.

Lichidatorul judiciar al DAVI COMFIRE 
SRL organizează miercuri 15.06.2022 ora 
13:00, licitație publica cu strigare con-
form Legii nr.85/2014 pentru vânzarea de 
echipamente tehnologice, aparate și ins-
talații de măsură, control și reglare, mobi-
lier, echipamente IT. Caietul de sarcini este 
disponibil la sediul lichidatorului judiciar. 
Informații suplimentare la 0731.043.803, 
e-mail sima_laura@yahoo.com.
 
Lichidatorul judiciar al REQUEST DOT 
RO SRL organizeaza miercuri 15.06.2022 
ora 13:30, licitatie publica cu strigare con-
form Legii nr.85/2014 pentru vanzarea 
de bunuri mobile si mobilier bar Apple. 
Caietul de sarcini este disponibil la se-
diul lichidatorului judiciar. Informatii su-
plimentare la 0731.043.803, e-mail sima_
laura@yahoo.com.
 
Lichidatorul judiciar al SPAZIO ACTIV 
SRL organizează miercuri 15.06.2022 ora 
12:00, licitație publica cu strigare con-
form Legii nr.85/2014 pentru vânzare ma - 
sa ceramica -pret pornire licitatie 375 Euro. 
Caietul de sarcini este disponibil la se-
diul lichidatorului judiciar. Informații su-
plimentare la 0731.043.803, e-mail sima_
laura@yahoo.com.
 
AVAOCTY CONSTRUCT INVEST SRL, cu 
sediul în Plopeni, B-dul Independenței, bl. 
19A, et.3, ap.7, jud Prahova, înregistrată la 
ORC Prahova sub număr: J29/1483/2009, 
având CUI: 26081947, vinde prin licitaţie 
publică bunuri mobile: 1. Auto Volskwagen, 
Valoarea de vanzare inclusiv TVA: 17.029 
lei; 2. AutoutilitarăN1, 21.420 lei; 3. Renault 
Trafic, 11.867 lei; 4. Strung paralel, 2,142 
lei; 5. Pikamer, 2.592 lei; 6. Tocator fructe, 
2.282 lei; 7. Motocompresor Suller cu talpa, 
14.191 lei; 8. Taietor asfalt GOLZ, 4.006 lei; 
9. Tăietor asfalt Hucsvarna, 4.006 lei; 10. 
Talpă compactoare Wacker, 2.164 lei; 11. 
Talpă compactoare Wacker, 2.164 lei; 12. 
Demolator HEX 28 mm, 3.738 lei; 13. Mai 
compactor Enar motor Honda, 4.048 lei; 
14. Schela metalica, 15.540 lei; 15. Mobilier 
birou 1.039 lei; 16. Mobilier birou 129 lei; 
17. Telefon Samsung 1.564 lei; 18. Tableta 
Apple 1.532 lei. Licitaţiile vor avea loc în 
perioada 10–17 iunie 2022, orele 12, la 
punctul de lucru al lichidatorului ju diciar 
din Tg Jiu, str. 16 Februarie, nr.8, bl.8, 
ap.1, jud Gorj. Înscrierile la licitaţie se fac 
conform Caiet de sarcini, care se va procura 

de la lichidatorul judiciar, contra cost. 
Relații la mobil 0744.652704 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.
 
EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL desem-
nată lichidator judiciar al PROZONE BEAU-
TY & WELLNESS CENTER S.R.L., societate în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, conform 
dosar nr. 2617/114/2020 al Tribunalu- 
lui Buzău, organizează licitații publice cu 
strigare în datele: 09.06.2022, 16.06.2022, 
23.06.2022, 30.06.2022, 07.07.2022, ora 
15.00, la sediul ales al lichidatorului judi- 
ciar din Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 2, parter, 
jud. Buzău, pentru vânzarea bunurilor mo-
bile din patrimoniul debitoarei astfel: 1. 
Aparat fitness BMM Teningu Cross Cage: 
9.000 euro; 2. Aparat Flexi: 100 euro; 3. 
Aparat împins la piept: 600 euro; 4. Aparat 
tracțiune: 600 euro; 5. Aparat umeri: 600 
euro; 6. Aparat ramat: 600 euro; 7. Aparat 
picioare: 600 euro; 8. Aparat ridicat: 20 
euro; 9. Aparat multifuncțional: 600 euro; 
10. Aparat dublă funcțiune: 700 euro; 
11. Aparat dublă funcțiune: 600 euro; 12. 
Aparat dublă funcțiune: 600 euro; 13. 
Aparat dublă funcțiune: 600 euro; 14. Apa-
rat dublă funcțiune: 600 euro; 15. Aparat 
pentru brațe: 600 euro; 16. Aparat pentru 
abdomen: 500 euro; 17. Aparat cabluri: 
1.000 euro; 18. Aparat purificat apă: 300 
eu ro; 19. Bicicletă Matrix A55: 300 euro; 20. 
Bicicletă Canyon Endurance: 900 euro; 21. 
Aparat Geno Flexiuni: 400 euro; 22. Aparat 
aer condiționat 24000 BTU Inverte: 100 
euro; 23. Aparat aer condiționat 24000 BTU 
Inverte: 100 euro; 24. Aparat aer condiționat 
24000 BTU Inverte: 100 euro; 25. Centrală 
termică cu convectori: 15 euro; 26. Dulap 
cu rafturi: 300 euro; 27. Bicicletă Cycling 20 
buc - 1.400 euro (70 euro/buc); 28. Aparat 
umeri – 300 euro; 29. Presă picioare – 300 
eu ro; 30. Aparat extensie – 200 euro; 31. 
Apa rat spate Ramat – 600 euro; 32. Aparat 
umeri – 300 euro; 33. Extensii spate 2 buc 
– 500 euro (250 euro/buc); 34. Banca ab-
domen – 50 euro; 35. Aparat gambe – 200 
euro; 36. Boiler  3 buc – 40 euro; 37. Solar 
– 30 euro. Valorile de vânzare a bunurilor 
mobile nu includ TVA și vor fi actualizate 
la cursul BNR din data licitației. Garanția 
de participare este de 10%, iar taxa de 
înscriere la licitație de 1% din prețul de 
pornire. Achitarea garanției și taxei de îns-
criere se va face prin virament bancar în 
contul debitoarei (RO48 BUCU 1441 2159 
6168 7RON deschis la Alpha Bank România 

SA Sucursala Buzău), cu o zi înainte de 
data licitației. Informații suplimentare la 
sediul lichidatorului judiciar și la telefon 
0338401365.
 
Subscrisa, CAPITAL INSOL SPRL-FILIALA 
IAŞI, cu sediul în Iaşi, Șos. Voinești, nr.29 
(Str. Camil Ressu, nr.1), Complex Ressu Re-
sidence, Et.1, Ap.9, Jud. Iași, în calitate de li - 
chidator judiciar al societăţii debitoare SC 
RO BERT ZOOTEHNIC SRL; astfel desemnaţi 
prin Încheierea din data de 08.01.2019, 
pronunţată de Tribunalul Suceava-Secţia a 
II-a Civilă, în dosar nr.7705/86/2017, anunţă 
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare în conformitate cu Legea nr. 
85/2014, privind procedura insolvenţei şi 
a Codului de Procedură Civilă, a bunurilor 
din patrimoniul debitorului după cum ur-
mează: 1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ AGRI-
COLA, TEREN EXTRAVILAN SI CONSTRUCTII 
AGRICOLE, având ca valoare de pornire a 
şedinţelor de licitaţie suma de 522909.90  
lei. Bunurile enumerate si descrise în pre-
zenta publicatie vor fi valorificate in bloc 
pornind de la valoarea de piață, prin licita-
ţii publice cu strigare, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2014 şi ale Codului 
de Procedură Civilă. Persoanele care pre- 
tind vreun drept, asupra bunurilor ce ur-
mează a fi scoase la vânzare, sub sancţiu- 
nea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
până în prezilele licitaţiei, la sediul li chi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, Șos. Voineș- 
ti, nr.29 (Str. Camil Ressu, nr.1), Complex Re-
ssu Residence, Et.1, Ap.9, Jud. Iași. Licitaţii-
le vor avea loc saptamanal, în următoarele 
date: 17 iunie 2022, 24 iunie 2022 şi 01 
iulie 2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iaşi, Șos. Voinești, nr.29 
(Str. Camil Ressu, nr.1), Complex Ressu 
Residence, Et.1, Ap.9, Jud. Iași şi se vor 
desfăşura conform prevederilor Legii nr. 
85/2014 privind procedura insolvenţe şi a 
hotărârii Adunării Creditorilor din data de 
03.02.2022. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul lichidatorului judiciar 
sau la telefoanele: 0232/276.006 şi mobil: 
0742/552569.

CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, lichida-
tor judiciar al SC ROSEGUR SA, desemnat 
prin Sentinţa civilă nr.3670 din 26.05.2016, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia  
a VII-a Civilă, în dosarul 9582/3/2013, vin-
de prin: licitaţie publică, deschisă, cu stri-
gare: -drepturi litigioase asupra a unui 
nu mar de 3 autovehicule (Dacia Duster, 
Da cia Logan), la valoarea totală de 87 Eu-
ro; *preţurile nu cuprind TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 08.06.2022, 15.06.2022, 
22.06.2022, respectiv 29.06.2022, ora 
12:00, la biroul lichidatorului judiciar din 
Bu curesti, B-dul Octavian Goga, nr.2, bl. 
CCIR Business Center, sc.E, et.10, Sector 3 și 
din Arad, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.17-19, 
Ap.4, Jud. Arad. Înscrierile, condiţionate de 
achitarea caietului de sarcini și a garanţiei 
de participare la licitaţie de 10%, se pot 
efectua până în ziua premergatoare lici-
taţiei, ora 12:00. Garantia si preturile se 
vor plati in RON la cursul BNR din data 
adjudecarii. Informaţii suplimentare: www.
rava.ro; bucuresti@rava.ro; 0725543313.

CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA SPRL, lichida-
tor judiciar al SC ROSEGUR SA, desemnat 
prin Sentinţa civilă nr.3670 din 26.05.2016, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Sec- 
ţia a VII-a Civilă, în dosarul 9582/3/2013, 
vinde prin: licitaţie publică, deschisă, cu 
stri gare: -Lotul II, compus din bunuri mobi-
le de tip echipament tehnic (echipament 
dispecerat) la valoarea totală de 15.391 
lei; -Lotul III, compus din bunuri mobile 
de tip IT (telefoane, laptopuri, unitati PC, 
monitoare, etc.) la valoarea totală de 575 
lei;*bunurile se vând individual;*preţuri- 
le nu cuprind TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 08.06.2022, 15.06.2022, 22.06.2022, 

respectiv 29.06.2022, ora 12:00, la biroul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, B-dul 
Octavian Goga, nr.2, bl. CCIR Business 
Center, sc.E, et.10, Sector 3și din Arad, Str. 
Tudor Vladimirescu, Nr.17-19, Ap.4, Jud. 
Arad. Înscrierile, condiţionate de achitarea 
garanţiei de participare la licitaţie de 10%, 
se pot efectua până în ziua premergatoa- 
re licitaţiei, ora 12:00. Informaţii suplimen-
tare privind lista detaliata a loturilor: www.
rava.ro; bucuresti@rava.ro; 0725543313.
 
ACSIS SOLV IPURL organizeaza licitatie 
publica la data de 13.06.2022 ora 15:00, la 
sediul ales din Bucuresti-Sector 2, Strada 
Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, pentru vanza-
rea in bloc a bunurilor mobile si imobile: 
cladire de birouri, regim inaltime p+1E, cu 
suprafata construita de 932,60 mp, cladi-
re de birouri, regim inaltime s+p+3E+etaj 
tehnic, cu suprafata construita de 1.148,17 
mp, teren intravilan, cu suprafata de 
18.200,00 mp, alei si platforme betonate,  
cu suprafata de 7.260,00 mp, gard im-
prejmuire –1.812,00 ml, situat in localitatea 
Strejnicu, Jud. Prahova, bun mobil –CUB 
REALITATE VIRTUALA, la pretul de pornire 
de 2.148.057,10 EURO +TVA in conditiile 
legii. Prezentarea bunului si descrierea 
aces tuia sunt continute in caietul de sarci- 
ni. Acesta poate fi achizitionat de la sediul 
ales al lichidatorului judiciar la pretul de 
2.500 ron+TVA. Garantia de participare  
este de 10% din valoarea bu nurilor si va 
fi depusa in contul RO12BREL0002000 
835280100, deschis pe numele debitorului 
la Libra Internet Bank SA. Alte relatii la te-
lefon 0723.665.645. 
 
FERMA SIM SRL, societate în faliment 
(do sar nr.4597/121/2016 -Tribunal Galaţi), 
prin lichidator judiciar SALINA 2000 SPRL 
vinde la licitaţie teren 11.100 mp imo- 
bil situat in  comuna Tănăsoia, sat Galbe-
ni,  T34, P789,  jud. Vrancea si constructie 
structura metalica. Pretul de pornire la 
li citatie, fara TVA: 15.600 lei (teren) si 
52.800 lei (constructie). Licitatia are loc 
la sediul lichidatorului din Galaţi, str.Re-
gimentul 11 Siret nr.50 bloc G1 ap.45, la 
data de 14.06.2022 ora 09:30. Caietul de 
sarcini cuprinzand descrierea bunurilor și 
conditiile de participare la licitaţie se ob-
tine de la sediul lichidatorului la pretul 
de 1.000 lei. Relaţii suplimentare pe email 
office@salina-consulting.ro şi telefon 023 
6326052. 
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