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RO93BUCU1031215949892RON ,deschis la Alpha 
Bank Iaşi. Informaţii suplimentare se pot obține 
pe www.lrj.ro, tel: 0733.683.702, 0724.332.099, 
mail: vanzari@lrj.ro, mirela.insuratelu@lrj.ro, 
office.is@lrj.ro.

Subscrisa CHINDIA SPRL, reprezentată de asociat 
coordonator VOICHIȚĂ DANIEL, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului ACTIVE AGRI 
PRODUCTS SRL, CUI:33270272, cu sediul social 
în Comuna Lungulețu, nr. 460, jud. Dâmbovița, 
care face obiectul dosarului de insolvență nr. 
1335/120/2020, aflat pe rolul Tribunalului 
Dâmboviţa, VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
următoarele bunuri: 1) Tractor John Deere/5100M, 
serie șasiu 1LV5100MLGG500506, an producție 
2016 - valoare evaluare: 174.898,80 lei (fără TVA). 
2) Plug reversibil cu 3 tupițe extensibil Kuhn/ 
Master 103 3 ET, serie șasiu G1167, an producție 
2016 - valoare evaluare: 24.291,50 lei (fără 
TVA).. 3) Mașină de erbicidat Kuhn / OPTIS 600, 
serie șasiu E8073, an producție 2016 - valoare 
evaluare: 9.716,60 lei (fără TVA). 4) Tractor John 
Deere 5065E, serie șasiu 1PY5065EHGE020971, 
an producție 2017 - valoare evaluare: 102.024,30 
lei (fără TVA). 5) Set roți înguste pentru tractor 
John Deere model 5M și 5R, an producție 2017 - 
valoare evaluare: 9.230,77 lei (fără TVA). Licitaţia 
va avea loc în data de 23.06.2021 cu începere 
de la ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar 
situat în Târgovişte, str. Crăiţelor, nr. 1B, bl. G8, 
sc. C, et 2, ap. 11, judeţ Dâmboviţa. În caz de 
neadjudecare licitaţia se va relua în data de 
07.07.2021, 21.07.2021 și în data de 04.08.2021, 
în aceleaşi condiţii. Licitațiile sunt organizate 
plecând de la 100% din valoarea de evaluare. 
Taxa de participare la licitaţie este de 200 lei. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 10 % din 
preţul de pornire al licitației, iar caietul de sarcini 
cu bunurile supuse vânzării poate fi consultat la 
sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de 
înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 
24 ore înainte de data licitaţiei. Pentru relaţii 
suplimentare vă puteţi adresa lichidatorului 
judiciar la nr. de tel. 0722.477.975. 

Subscrisa „EuroBusiness LRJ" S.P.R.L.,cu sediul 
în Iaşi, Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iaşi,în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei: ,,SACO" S.R.L., 
desemnat prin Sentința Civilă nr.25/18.01.2017, 
pronunţată de Tribunalul Iaşi Secţia a-II-a Civilă 
Faliment,în dosarul nr.6693/99/2013 (nr.format 
vechi: 370/2013),în conformitate cu prevederile 
Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei,cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborat 
cu prevederile Codului Procedură Civilă,în 
măsura compatibilităţii, organizează în ziua 
de 07.06.2021,ora 13:00,licitaţie publică 
competitivă,cu strigare,pentru valorificarea 
următorului activ imobil: DENUMIRE ACTIV- Preț 
de pornire a licitației (EUR,fără TVA): Proprietate 
imobiliară, comercială, situată în extravilanul și 
intravilanul Mun.Pașcani, Str.Moldovei nr.118, 
Jud.Iași - 258.672,20, compusă din: Lot nr.1-Teren 
extravilan,în suprafață de 7.912,00 mp,categoria 
de folosință arabil, nr.cad. 66176,CF nr. 66176 
Pașcani,Jud Iași - 35.720,00. Lotului nr.1,îi revine 
cota ideală de 1/2 din Lotul nr.4(cale de acces), 
nr.cad. 66179 și servitute de trecere asupra 
Lotului nr.2,,nr. cad. 66177, aparținând altui 
proprietar și Lotului nr.6, nr.cad. 66181. Lot nr.4-
Teren intravilan,în suprafață de 778,00 mp,nr.
cad. 66179,CF nr.66179 Pașcani - 2.385,00. 
Lot nr. 5-Teren intravilan,pe care se află două 
construcții,în suprafață de 1.072,00 mp,nr.cad. 
66180,CF nr.66180 Pașcani - 51.171,60, astfel: 
-Teren, în suprafată de 1.072,00 mp - 5.720,00; 
-C1:construcție comercial și edilitară (spațiu 
comercial),Sc la sol=210,00 mp și Su=177,55 
mp,nr.cad. 66180-C1,CF nr.66180 Pașcani - 
29.737,20; -C2:construcție comercial și edilitară 
(șopron depozitare),Sc la sol = 312,00 mp și Su 
= 304,28 mp, identificată cu nr. cad. 66180-C2, 
înscrisă în CF nr. 66180 Pașcani - 15.714,40. Lotului 
nr.5,nr.cad. 66180,îi revine cota ideală de 1/2 din 
Lotul 4(cale de acces), nr.cad. 66179 și servitute 
de trecere asupra Lotului nr.6,nr. cad. 66181. 
Lot nr.6-Teren intravilan,pe care se află două 
construcții,în suprafață de 2.180,00 mp,nr.cad. 
66181,CF nr.66181 Pașcani - 169.395,60, astfel: 
-Teren în suprafață de 2.180,00 mp - 14.240,00; 
-C1:construcție comercial și edilitară(spațiu 
comercial P+1E) atelier, depozit, birouri, 
Su=632,13 mp;spațiu comercial cu Su=526,08 
mp și un portic cu suprafață de 42,33 mp,nr.
cad. 66181-C1,CF nr.66181 Pașcani- 155.155,60. 
Lotul nr.6,nr.cad. 66181,are deschidere la calea 
publică. Proprietatea imobiliară,de tip comercial, 
situată în extravilanul și intravilanul Mun.Pașcani, 
Str. Moldovei nr.118,Jud. Iași,se vinde doar în 
bloc. Prețurile nu includ TVA.Urmează a fi făcută 
aplicabilitatea dispozițiilor art.292, (alin.2),lit. 
F,din Codul Fiscal,în măsura aplicabilității. În 
cazul în care la licitaţia din 07.06.2021,nu se va 
reuşi valorificarea activului imobil, aparţinând 
debitoarei,se vor organizara noi şedinţe de 
licitaţie,în aceleaşi condiţii,pe 22.06.2021, 
05.07.2021, respectiv 19.07.2021,ora 13:00,la 
sediul lichidatorului judiciar. Persoanele care 
pretind vreun drept asupra activului ce urmează 
a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub sancţiunea 
decăderii,să facă dovada acestui fapt până 
cel târziu la data de 06.06.2021, 21.06.2021, 
04.07.2021, respectiv 18.07.2021,ora 12:00,la 
sediul lichidatorului judiciar.În conformitate 
cu prevederile art.53,din Legea nr.85/2006, 

în dosarul nr. 2840/112/2014 aflat pe rolul 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, numit prin Încheierea 
Civilă nr. 572 din 7 octombrie 2016 pronunțată în 
cadrul dosarului principal, 2840/112/2014, prin 
prezentul anunț aducem la cunoștință publică 
vânzarea prin licitație publică a bunurilor imobile 
și mobile ale falitei. Licitaţiile se vor ţine la sediul 
lichidatorului judiciar din Bistrița, str. Subcetate 
nr. 9 începând cu data de vineri, 04.06.2021, ora 
15.00. În caz de neadjudecare se vor organiza 
4 (patru) noi licitaţii în datele de: 25.06.2021, 
02.07.2021, 30.07.2021 si 20.08.2021, la aceeaşi 
oră şi în aceleaşi condiţii. Preţul de începere 
a licitaţiei pentru aceste 5 şedinţe de licitaţie 
este de 75% din valoarea de evaluare. În caz de 
neadjudecare, se vor organiza 5 noi licitații in 
datele de: 03.09.2021, 24.09.20121, 08.10.2021, 
29.10.2021 si 12.11.2021. Preţul de începere a 
licitaţiei pentru aceste 5 şedinţe de licitaţie este 
de 70% din valoarea de evaluare. Lista bunurilor 
poate fi solicitată lichidatorului judiciar. Cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor vor anunța 
lichidatorul judiciar. Informații suplimentare la tel/
fax 0263.238.391. 

Subscrisa "EuroBusiness LRJ" S.P.R.L.,cu 
sediul în Mun.Iaşi, Str.Zorilor, nr.11, Jud.Iași,în 
calitate de administrator judiciar al debitoarei 
"CONSTRUCȚII FEROVIARE MOLDOVA" S.A.,în 
conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006, 
privind procedura insolvenţei,cu modificările 
şi completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile Codului de Procedură Civilă,în 
măsura compatibilităţii,cu Planul de Reorganizare 
confirmat prin Sentința Civilă nr.173/2015 şi 
cu hotărârile Adunării Creditorilor din data de 
19.13.2021, vinde prin licitaţie publică cu strigare 
în data de 19.04.2021,ora 14:00,următorului 
activ, proprietatea debitoarei: DENUMIRE ACTIV 
- PREȚ DE PORNIRE a LICITAȚIEI (EUR,fără TVA): 
Activ imobil, situat în intravilanul Mun.Iași, 
Șos.Națională nr.5, Jud.Iași - 1.065.093,90, 
compus din: Teren intravilan cu suprafaţăde 
7.848,84 mp, nr.cad 2550/1,CF nr. 130341/
UAT Iași - 771.615,00; Construcția C3,hală 
producţie, ateliere şi dormitoare pentru 
muncitori, nr.cad. 2550/1-C3,CF nr.130341/
UAT Iași,Sc la sol=925,00 mp și Sc desfășurată 
=924,92 mp- 286.016,90; Construcția C6,garaje, 
nr.cad. 2550/1-C6,CF nr. 130341/UAT Iași,Sc la 
sol=109,00 mp și Sc desfășurată=109,16 mp- 
7.462,00. Construcțiile C1,C2,C4,C5 sunt într-o 
stare avansată de degradare,iar construcția C7 
este doar o fundație pentru un chioșc. În cazul 
în care la licitaţia din 19.04.2021,nu se va reuși 
valorificarea activului imobil,se vor organiza 
noi licitaţii,în aceleaşi condiţii pe 26.04.2021, 
06.05.2021, respectiv 10.05.2021,ora 14:00,la 
sediul administratorului judiciar. Persoanele 
care pretind vreun drept asupra activului ce 
urmează a fi scos la vânzare,au obligaţia,sub 
sancţiunea decăderii,să facă dovada acestui 
fapt până la data de 18.04.2021, 25.04.2021, 
05.05.2021, respectiv 09.05.2021,ora 12:00,la 
sediul administratorului judiciar.În conformitate 
cu prevederile art.53,din Legea nr.85/2006, 
bunurile înstrăinate de administratorul judiciar 
sau lichidator,în exerciţiul atribuţiilor sale,sunt 
dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, 
garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie,de 
orice fel,ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile 
asiguratorii instituite în cursul procesului penal. 
Pasul de supraofertare stabilit este de 5% din pretul 
de început al fiecarei licitaţii,fără TVA,conform 
hotărârilor adoptate de Adunarea Creditorilor 
în şedinţa din data de 19.03.2021. Înscrierea la 
licitaţie se face cu cel puţin 1(una) zi,înainte de 
data licitaţiei,prin depunerea tuturor documentelor 
prevăzute în Regulamentul de organizare al 
licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este 
în valoare de 10% din preţul de început al fiecărei 
licitați,sumă ce va fi depusă în lei,la cursul BNR,din 
data plătii,în contul de lichidare al debitoarei,nr.: 
RO85BUCU1031212344084RON ,deschis la 
Alpha Bank.-Suc.Iaşi,prin ordin de plată sau foaie 
de vărsământ bancar.În cazul câştigării licitaţiei 
garanţia se constituie avans,iar în caz contrar se 
va restitui licitantului. Dovada consemnării va fi 
ataşată ofertei de cumpărare,până la termenul 
stabilit pentru vânzarea la licitaţie publică. 
Vizitarea şi prezentarea activului se poate face 
doar în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare,cu acceptul administratorului judiciar,la 
locul unde se află. Vizualizarea activului imobil 
este o condiție obligatorie pentru participarea 
la licitații. Administratorul judiciar va permite 
accesul în incinta activului a ofertanţilor care vor 
achiziţiona caietul de sarcini,doar în prezenţa 
unui reprezentant al acestora şi la solicitarea 
scrisă prealabilă însoţită de o programare în 
acest sens. Reprezentanţii administratorului 
judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare 
disponibile către cei care au achiziţionat caietul de 
sarcini. Detaliile privind documentaţia necesară în 
vederea participării la licitaţia publică şi modul de 
organizare a licitaţiei, precum şi descrierea activului 
supus procedurii de valorificare sunt expuse în 
Caietul de Sarcini care include Regulamentul de 
vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate 
fi achiziţionat on-line,de la administratorul judiciar. 
Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării 
caietului de sarcini, aceasta fiind condiţie 
obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul 
caietului de sarcini este de 3.570,00 lei,TVA inclus, 
plătibili în contul administratorului judiciar, nr.: 

mp la care se adauga TVA. Garantia de participare 
la licitatie este in cuantum de 11186 lei Taxa de 
participare la licitatie este in valoare de 500 
lei Începând din 25.05.2021 se poate ridica 
documentaţia de participare la licitaţie de la sediul 
Primăriei Năvodari, camera 17. Ofertele se depun 
cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii 
licitatiei la Registratura Primariei Navodari, str. 
Dobrogei nr. 1. Licitaţia se va organiza în data 
de 18.06.2021, ora 12,30, la sediul Primariei 
Navodari. 

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţii 
publice în vederea inchirierii urmatoarelor 
spatii, situate în oraşul Năvodari, amplasate 
astfel: - spatiu - birou in suprafata de 17,89 mp, 
situat in orasul Navodari, strada Tineretului nr. 
3, Cladirea 29, parter, pret de pornire al licitatiei 
este de 354,73 lei/luna; - spatiu - casierie in 
suprafata da 9,08 mp, situat in orasul Navodari, 
strada Tineretului nr. 3, Cladirea 29, parter, pret 
de pornire al licitatiei este de 180,04 lei/luna; - 
spatii in suprafata de 65,48 mp, situate in orasul 
Navodari, strada Constantei, Coloana auto, parter, 
pret de pornire al licitatiei este de 990,59 lei/luna; 
Taxa de participare la licitatie este de 500 lei. 
Garantia de participare la licitatie este in valoare 
de 709,46 lei pentru birou, in valoare de 360,08 
lei pentru casierie si in valoare de 1981,18 lei 
pentru celelalte spatii. Începând din 25.05.2021 
se poate ridica documentaţia de participare la 
licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17. 
Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de 
data organizarii licitatiei la Registratura Primariei 
Navodari, str. Dobrogei nr. 1 Licitaţiile se vor 
organiza în data de 17.06.2021 incepand cu ora 
13,00 în sala de şedinţe a Primăriei. 

RADU PODEA IPURL, lichidator judiciar al SC 
LAMORA DESIGN SRL, anunţă vânzarea prin 
licitaţie publică a urmatoarelor bunuri imobile: 
teren extravilan in suprafata de 14.585 mp, 
situat in extravilanul comunei Aricestii Rahtivani, 
tarlaua 73, parcela A388/24, cu numar cadastral 
provizoriu 767, preţul de 331.503,75 lei ;teren 
extravilan arabil in suprafata de 11.800 mp, 
situat in extravilanul orasului Baicoi, tarlaua 124, 
parcela 2448/128-A, nr. cadastral provizoriu 
1566, intabulat in Cartea Funciara nr. 994, 
pretul de 160.922,25 lei ;teren extravilan arabil 
in suprafata de 13.500 mp, situat in extravilanul 
orasului Baicoi, tarlaua 124, parcela 2448/129-
A, nr. cadastral provizoriu 1609, pretul de 
136.575,00 lei;teren extravilan arabil in suprafata 
de 10.000 mp, situat in extravilanul orasului 
Baicoi, tarlaua 124, parcela 2448/100-A, nr. 
cadastral provizoriu 1610, pretul de 173.877,75lei; 
teren extravilan arabil in suprafata de 5.000 mp, 
situat in extravilanul orasului Baicoi, tarlaua 124, 
parcela 2448/121-A, nr. cadastral provizoriu 1583, 
pretul de 60.611,25 lei;teren extravilan arabil 
in suprafata de 4.100 mp, situat in extravilanul 
orasului Baicoi, tarlaua 124, parcela 2448/116-A, 
nr. cadastral provizoriu 1581, pretul de 49.701,00 
lei;Preturile nu includ TVA. Licitaţiile vor avea loc 
in datele de: 28.05,04.06,11.06,18.06,25.06, 
02.07,09.07,16.07,23.07 si 30.07.2021 ora 
15:30 la sediul lichidatorului judiciar din Ploieşti, 
str. Ion Maiorescu, nr.2, Bloc33U2, Parter, 
Camera 2, jud. Prahova. Condiţii de participare 
şi relaţii suplimentare la Tel/Fax 0344.101.707, 
0736512009, email: radupodea@gmail.com. 

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA 
PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT" ANUNŢĂ 
LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE CONFORM OUG 
101/2011, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII UNUI IMOBIL, 
după cum urmează: Licitație deschisă cu strigare 
la data de 11.06.2021, Ora 12:00, la sediul S.R.P. 
NEPTUN- str.Trandafirilor nr. 20 (incinta Club 
Bazin), Neptun, jud. Constanța, pentru vânzarea 
următorului imobil: Complex Restaurant Dunărea 
-Lot nr. 1 (construcții și teren aferent în suprafață 
de 4680 mp) situat în stațiunea Neptun, str. 
Trandafirilor nr. 12, jud. Constanța, compus din: 
Clădire C1(D+P+1E) cu o suprafață utilă totală de 
2.660,65 mp, compusă din demisol -2 camere și 
dependințe, parter -18 camere și dependințe, 
etaj -23 camere și dependințe, clădire C2 -post 
trafo (cu o suprafață construită de 78 mp), 
platformă betonată (cu suprafața de 758,91 mp), 
teren intravilan în suprafață de 4680 mp (a treia 
licitație). Preț pornire licitație: 865.100 Euro la 
care se adaugă TVA; Informații privind dosarul 
de prezentare, garanția şi taxa de participare ale 
licitației se obțin de la Gongu Daniela, telefon: 
0241/731754; 0723-131026. Data şi ora limită de 
înscriere la licitație: 09.06.2021 ora 12:00. 

SC AVEG SA-in faliment, Prin lichidator judiciar 
Vinde prin Negociere Directă - Teren Vulcan, jud.
HD S=354 mp, bunuri mobile de natura mijloace 
de transport, echipamente tehn, mobilier, 
birotică (autotractor, autoutilitara, polizor, freza, 
motopompa, baraca, etc) la pretul total de 80.780 
lei. Relatii suplimentare si depunere oferte telefon 
0254218070, 0723320990, e-mail activ_insolv_
expert_ipurl@yahoo.com 

SCPI Ultralex SPRL cu sediul social în Bistrița, 
str. Subcetate, nr. 9, jud. Bistrița-Năsăud 
reprezentata legal prin Vârtic Ovidiu, în calitate 
de lichidator judiciar al SC GOMAR LUX SA - în 
procedura generală de faliment, cu sediul în 
localitatea Bistrița, str. Calea Dejului, nr. 148, jud. 
Bistrița-Năsăud, CUI 3094433, J06/1240/1992, 

Telefon +40365505107, +400755107678 
Email: mircea.matei@villavinea.ro, malina.
cismas@villavinea.ro URL:mwww.villavinea.com 
Persoana de contact: MATEI MIRCEA, CISMAS 
EMILIA MALINA 2. Denumirea programului și 
a contractului: Programul național de sprijin al 
României în sectorul viticol 2019-2023, Ordin 
MADR nr. 1531/2018 si actualizarile aduse prin 
OMADR nr. 357/2019 si OMADR nr. 155/2020; 
Proiect "ACHIZITIE ECHIPAMENTE VINIFICATIE"; 
Program investiții nr. 9564/13.08.2020. 3. 
Obiectul contractului: -Furnizare echipamente 
pentru depozitarea, omogenizarea, condiționarea 
și maturarea/învechire a vinului -LOT 4, cod 
CAEN 4690. - Furnizare echipamente pentru 
depozitarea, omogenizarea, condiționarea și 
maturarea/învechire a vinului -LOT 5, coduri CAEN 
1624. -Furnizare echipamente pentru depozitarea, 
omogenizarea, condiționarea și maturarea/
învechire a vinului -LOT 6, coduri CAEN 4661 si/
sau 4752. 4. Durata contractului: -contract de 
furnizare, cu o durata de 10 saptamani, de la 
data semnarii, pentru LOT 4 si LOT 5 -contract de 
furnizare, cu o durata de până la 30.11.2021, de la 
data semnarii, pentru LOT 6. 5. Valoarea estimată: 
-457.545,94 lei fără TVA, astfel: -LOT 4 -29.284,44 
lei -LOT 5 -86.387,55 lei -LOT 6 -341.873,95 lei 6. 
Criteriul de atribuire: -prețul cel mai scăzut. 7. Data 
și ora limită de depunere a ofertelor: -11.06.2021, 
ora 16.00, în Sat Mica, com. Mica, nr. 243, jud. 
Mureș, Cod poștal 547400. 8. Data și ora sedinței 
de deschidere: LOT 4 -14.06.2021, ora 10.00, în 
Sat Mica, com. Mica, nr. 243, jud. Mureș, Cod 
poștal 547400; LOT 5 -14.06.2021, ora 12.00, 
în Sat Mica, com. Mica, nr. 243, jud. Mureș, Cod 
poștal 547400; LOT 6 -14.06.2021, ora 14.00, 
în Sat Mica, com. Mica, nr. 243, jud. Mureș, Cod 
poștal 547400; 9. Locul și modul de obținere a 
documentației de atribuire: -documentația de 
atribuire se poate obține în format electronic 
email, de la S.C. CASTEL VINUM S.R.L. adresa Sat 
Mica, com. Mica, nr. 243, jud. Mureș, Cod poștal 
547400, printr-o solicitare la adresa de email: 
mircea.matei@villavinea.ro, malina.cismas@
villavinea.ro 10. Informații suplimentare legate 
de procedura de achiziție: -pentru informaţii 
suplimentare legate de prezenta procedura, vă 
puteţi adresa la sediul societăţii în Sat Mica, com. 
Mica, nr. 243, jud. Mureș, Cod poștal 547400, sau 
la tel. +40 365 505 107, +40 755 107 678, email: 
mircea.matei@villavinea.ro, malina.cismas@
villavinea.ro. 

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie 
publica în vederea vanzarii unui teren în suprafaţă 
de 159 mp, situat în oraşul Năvodari, b-dul 
Mamaia Nord nr. 70, lot 1, judetul Constanta. 
Preţul de pornire al licitatiei este de 1407,04 lei/

sediul lichidatorului judiciar din Alba Iulia, str. 
Simion Bărnuțiu, nr. 3 , jud. Alba, iar în caz de 
neadjudecare în data de 16.06.2021, respectiv 
în data de 23.06.2021 la ora 11:00. Înscrierea la 
licitație se poate face până la ora 11.00, data de 
08.06.2021, 15.06.2021, 22.06.2021. Rapoartele 
de evaluare ale bunurilor și relații suplimentare 
se pot obține la telefon 0769.254.864, e-mail: 
office@lichidarepatrimoniu.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar. 

Lichidatorul judiciar al Aqualand SRL anunţă 
vânzarea în bloc, prin licitație publică competitivă 
cu strigare, cu preț în urcare a unor bunuri utilizate 
în fluxul de lucru în domeniul administrativ și 
adiacent pentru obiectul de activitate bazine 
sportive, piscine/stranduri, preț de pornire 10.663 
EUR plus TVA. Licitația va avea loc în data de 27 mai 
2021, ora 13,30 la sediul Quantum I.P.U.R.L. Deva, 
str. Mărăşti, bl.D3, sc. 4, ap. 44, jud. Hunedoara.
În cazul nevalorificarii activelor, licitaţia se va 
repeta în data de 3 iunie 2021 în acelaşi loc şi la 
aceeaşi oră . Garanţia de participare la licitatie 
este de 10% din pretul de mai sus si se va achita 
până în preziua licitației. Caietele de sarcini se pot 
achiziționa la prețul de 100 lei+TVA. Informaţii, tel. 
0730101783, de luni până vineri intre orele 9 - 14. 

Lichidatorul judiciar al Darmopan S.R.L - în 
faliment, din localitatea Darmanesti, judetul 
Dambovita, scoate la vanzare prin licitatie 
publica la data de 07.06.2021, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar, urmatoarele active: 
1. bunuri mobile - utilaje panificatie și auto Land 
Rover Freelander, preț: 21.500 euro. 2. bunuri 
imobile: A. - Clădire C1 - brutarie, suprafața 211 
mp și teren 295 mp. B. teren: 2.499,42 mp și 
construcție C3 magazie suprafața de 1.249,06 
mp și C2, C3 rampe, preț 44.765 Euro. C. teren 
107 mp și construcție moara și brutarie plus 1E, 
preț 42.500 Euro. Prețurile nu contin TVA. Se 
poate negocia o ușoară reducere de preț conform 
acordului creditorilor. Activele se afla în localitatea 
Darmanesti, judetul Dambovita. Persoanele 
interesate vor cumpara regulamentul de vanzare 
( preț 500 lei plus TVA) de la sediul lichidatorului: 
Targoviste, Str. Calea Bucuresti, nr. 3B, bl. G9, 
sc. A, et. 1, ap. 1, tronson A, jud. Dambovita, tel. 
0723438063, email: av_balanmdl@yahoo.com. In 
situatia in bunurile supuse vanzarii nu se vor vinde 
la data de 07.06.2021, se vor organiza licitatii in 
zilele de luni: 14, 21, 28 iunie; 05, 12, 19, 26 iulie, 
02, 09, 16, 23, 30 august 2021; ora 14,00. 

NR. 292/25.05.2021 ANUNȚ DE PARTICIPARE 1. 
Informații generale cu privire la beneficiar: S.C. 
CASTEL VINUM S.R.L. Adresa: Sat Mica, com. Mica, 
nr. 243, jud. Mureș CUI: 16429263 J26/824/2004 

la prețul total de 246.600 euro. 2. Bunuri mobile 
constând în utilaje tehnologice(prelucrarea 
lemnului) și aparate de laborator la prețul de 
71.880 euro; 3. Bunuri mobile constând în 
autoturisme/utilaje și obiecte de inventar la prețul 
de 48.210 euro. Licitatorii trebuie să facă dovada 
achitării garanției reprezentând 10% din prețul de 
pornire, respectiv a caietului de sarcini. Informații 
suplimentare referitoare la licitații, respectiv lista 
bunurilor, se pot obține la sediul lichidatorului 
judiciar GMR SPRL din Oradea, str. Horea, nr. 42, 
jud. Bihor și la numărul de telefon 0259/222.555.

GMR SPRL -lichidator al S.C. TRANS BITUM S.R.L., 
vinde la licitație publică în datele de 18.06.2021, 
ora 14, și 25.06.2021, ora 14, următoarele bunuri: 
1. Bunuri imobile(terenuri și construcții) situate 
în localitatea Ip, jud.Sălaj, Comuna Tăuteu, sat 
Poiana, jud.Bihor, Someș Odorhei, jud.Sălaj, 
Marghita, jud.Bihor, conform listă, la prețul total 
de 14.837.680 lei; 2. Bunuri mobile constând în 
utilaje construcții ușoare, utilaje mare mecanizare, 
utilaje mică mecanizare, aparatură laborator, 
utilaje de furnizare utilități, mijloace auto(cisterne, 
remorci, semiremorci, autoutilitare, autoturisme, 
autotractoare, autobasculante, betoniere), 
respectiv mobilier și birotică, conform listă bunuri 
mobile, la prețul de 65% din valoarea de evaluare 
a acestora, conform rapoartelor de evaluare 
întocmite și depuse la dosarul cauzei. Prețurile 
nu conțin TVA. Licitatorii trebuie să facă dovada 
achitării garanției reprezentând 10% din prețul de 
pornire, respectiv a caietului de sarcini. Informații 
suplimentare referitoare la licitații, respectiv lista 
bunurilor, se pot obține la sediul lichidatorului 
judiciar GMR SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, 
jud.Bihor, adresa email office@gmrgroup.ro și la 
numărul de telefon 0259/222.555.

LICHIDATORUL judiciar, Lichidare Patrimoniu 
SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC 
Aramis Center SRL, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 
Ferdinand I nr. 5, jud. Alba, înregistrată la ORC 
Alba sub nr. J01/640/2011, CUI RO 29083152, 
scoate la vânzare prin licitație publică, stabilind 
trei licitații săptămânale succesive, avand preț de 
pornire 90% din valoarea stabilită prin raportul 
de evaluare, bunurile mobile al debitoarei, 
constând din: ferăstrau circular Astra SE 300CE, 
nr. 3292008, an 2008 -preț de evaluare 8.260 
lei; mașină de aplicat cant Compact 6/2, Cehisa, 
model CMP.6, nr. 1532, an 2008 -preț de evaluare 
11.070 lei; ferăstrău circular -preț de evaluare 160 
lei; mașina aplicat canturi GMB, matricola 1403 
-preț de evaluare 1.130 lei; mașina găurit multiplu 
Ayen, model DB 1000 B23 -preț de evaluare 
3.280 lei. Licitațiile în serie de trei vor avea loc, 
începând cu data de 09.06.2021 ora 11.00, la 


