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©VP EGO CONCEPT 

Către: Primaria Municipiului Bucuresti 

Comisia Tehnica de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  

 

 

VP EGO CONCEPT S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J40/13314/09.11.2011, cod unic de inregistrare RO29319742, reprezentantă a S.C. ȘERBAN VODĂ 

PLAZA DEVELOPMENTS S.R.L., cu sediul în București, str. Gheorghe Țițeica, nr. 212-214, bloc Ethos 

House, etaj 6, Sector 2, în calitate de proiectant se adresează Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajarea 

Teritoriului a Primăriei Municipiului București, în vederea parcurgerii primei etape de consultare a 

publicului: 

 

“ETAPA PREGĂTITOARE-ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELABORARE A 

P.U.Z. CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, COMERȚ ȘI SERVICII, 

CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 3S+Ds+P +14E - STR. CALEA ȘERBAN VODĂ NR. 206, 208, 

210-218, SECTOR 4, BUCUREȘTI” 

 

Beneficiar: S.C. ȘERBAN VODĂ PLAZA DEVELOPMENTS S.R.L. 

Elaborator: S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L. 

Proiect: „PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, COMERȚ ȘI 

SERVICII, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 3S+Ds+P +14E” 

Amplasament: Str.Calea Șerban Vodă Nr. 206, 208, 210-218, Sector 4, București 

 

Anexam prezentei solicitari: 

• Certificat de urbanism nr. 1532/50440 din 06.10.2017 - in copie; 

• Prezentare localizare panouri de informare a publicului asupra intentiei de elaborare; 

• Anunt de intentie publicat in ziarul National, editia 15.12.2017; 

• Anunt de intentie pentru Primaria Municipiului Bucuresti. 

 

 

 

Data:            Semnătura 

Decembrie 2017 

 

 

 

Adresa de corespondenta : Splaiul Independentei nr. 291-293, etaj 14, sector 6, Bucuresti    

Contact: 0747.087.666 – office@vph.ro 





































PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

ANUNT DE INFORMARE A PUBLICULUI IN LEGATURA CU INTENTIA DE ELABORARE

 „PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI, COMERT SI SERVICII, CU REGIM MAXIM

DE INALTIME 3S+Ds+P+14E - Str. Calea Serban Voda, Nr. 206, 208, 210-218, Sector 4, Bucuresti"

MUNICIPIUL BUCURESTI

Data anuntului: 15.12.2017

Argumentare:  Prin planul urbanistic zonal se vor defini conditiile de mobilare a parcelei in corelare cu

vecinatatile si se va reglementa din punct de vedere urbanistic (functiuni, regim de aliniere, regim de

inaltime, retele stradale). 

Initiator: S.C. SERBAN VODA PLAZA DEVELOPMENT S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a documentatiei „PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI, COMERT SI SERVICII,

CU REGIM MAXIM DE INALTIME 3S+Ds+P+14E - Str. Calea Serban Voda, Nr. 206, 208, 210-218, Sector 4, Bucuresti" , in perioada

15.12.2017 - 30.12.2017 - 15 zile calendaristice din momentul afisarii pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti - www.pmb.ro.

Responsabilitatea informarii si consultarii publicului revine

Primariei Municipiului Bucuresti prin

SERVICIUL URBANISM

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucuresti, tel.: 021.305.55.00, interior 1701.

Observatiile sunt necesare in vederea stabilirii cerintelor de elaborare P.U.Z.

 Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti: www.pmb.ro, la sectiunea

Servicii - Urbanism  - Consultarea

publicului - Anunt de intentie - „PUZ-CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, BIROURI, COMERT SI SERVICII, CU REGIM

MAXIM DE INALTIME 3S+Ds+P+14E - Str. Calea Serban Voda, Nr. 206, 208, 210-218, Sector 4, Bucuresti".

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

- ETAPA PREMERGATOARE - ANUNT INTENTIE DE ELABORARE

- ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR

- ETAPA AVIZARII
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MiCA PUBLICITATE ziarul naţional MiCA PUBLICITATE ziarul naţional

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, asigu răm 
şi fi nanţare în condiţii avan     tajoase. Tel.: 0758-
921060. 

CUMPĂRĂRI AUTO
CUMPĂR auto avariate/inun date/incendia te/
neîn ma tri cu late, indiferent de stare. Plata şi 
actele pe loc. Asigur transport. Telefon: 
0784404040.

OFERTE SERVICIU
ANGAJĂM vânzător chioşc presă cu expe-
rienţă în domeniu. Condiţii avantajoase. 
Telefon: 0740111135.

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, revo-
luţionar, care se adresează tuturor. Relaţii la 
telefon: 0736338757.

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

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

PIERDERI ACTE
Pierdut certificat auditor financiar nr. 2226 
emis de Camera Auditorilor Financiari  
din România la data de 24.07.2007. Declar 
nul.

PIERDERE certificat, declar pierdut certificatul 
de înregistrare fiscală în scopuri de TVA 
aparținând lui SC MHA Activ Sys tem SRL, 
CUI 30239701, din 08.06.2012, seria B nr. 
0976324.

Pierdut certificat de înregistrare PFA Ivan-
ciu Onorica Diana cod fiscal 30779396  
emis de ORC cu nr F40/4089/2012. Îl declar 
nul.

SOMAŢII

SOMAŢIE. Prin prezenta sunt chemaţi toţi cei 
interesaţi să formuleze opoziţie în termen de 
o lună de la publicarea prezentei somaţii, 
având în vedere faptul că pe rolul JU-
DECĂTORIEI REGHIN SE AFLĂ DOSARUL 
CU NR. 3105/289/2017, în care reclamantul 
TANALT IONEL VALER domi ciliat în com. 
Deda, sat Bistra Mureşului, nr. 218, jud. 
Mureş, a solicitat instanţei să constate că a 
dobândit, prin joncţiunea posesiilor, dreptul 
de proprietate pe calea uzucapiunii, cu privire 
la cota de 79/84 parte, reprezentând suprafaţa 
de 7.948,9 mp teren de sub B+1-9, din totalul 
de 8.452 mp, aferent imobilului situat în com. 
Deda, sat Bistra Mureşului, nr. 218, identificat 
actualmente în C.F. nr. 51491 Deda, nr. top. 
1407, 1409/1/2 C.F. vechi 2903, precum şi 
intabularea în C.F. nr. 51491 Deda, nr. top. 
1407, 1409/1/2, C.F. vechi 2903, în pro-
prietatea reclamantului a dreptului de 
proprietate asupra cotei de 79/84 parte, 
reprezentând suprafaţa de 7.948 mp, de sub 
B+1-9, cu titlu de uzu capiune. Termenul de 
judecată este stabilit la data de 7.02.2018. 
Persoanele interesate pot face opoziţie la 
cererea numitului Tanalt Ionel Valer, în lipsa 

acesteia instanţa ur mând să treacă la 
judecarea cauzei.

DIVERSE

DECLARAȚIE CU CARACTER RECTIFICA TIV. 
SC TURISTSAL SRL cu sediul în Sa lonta, 
Piața Libertății nr. 5, CF RO18377942, 
J05/299/2006 sancționată cu avertisment de 
către DGRFP Cluj Napoca – Biroul ajutor de 
stat practici neloiale şi prețuri reglementate 
sancționată cu avertisment conform proces 
verbal de constatare şi sancționare a 
contravențiilor Seria CJ Nr. 0012225 din 16 
oct. 2017 pentru încălcarea prevederilor Legii 
158/2008 ne retragem formularea „vă 
garantăm cel mai bun raport calitate/preț“ 
apărut în comunicare de pe site www.turistsal.
ro perioada 09.06.2017–25.08.2017. Facem 
această rectificare luând în considerare faptul 
că societatea Turistsal nu deține un studiu de 
piață sau clasament realizat de o entitate 
independentă de specialitate în domeniu care 
să susțină afirmația din mesajul pu blicitar. 
Menționăm faptul că măsura pro pusă în 
proces verbal de constatare şi sancționarea 
contravențiilor şi anume retra gerea de pe site 
a formulării a fost pus în aplicare încă în 
momentul comunicării.

S.C. ȘERBAN VODA PLAZA DEVELOP MENT 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Gheorghe 
Țițeica nr. 212-214, bloc Ethos House, etaj 6, 
Sector 2, anunță publicul interesat asupra 
intenției de elaborare a documentației „Plan 
Urbanistic Zonal - CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, COMERȚ 
ȘI SER VICII, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 
3S+Ds+P +14E“ - Str. Calea Șerban Vodă nr. 
206, 208, 210-218, Sector 4, Bucureşti. 
Observațiile şi propunerile pot fi transmise în 
termen de 15 zile prin poştă la Primăria 
Municipiului Bucureşti pe adresa Bd.Regina 
Elisabeta nr. 47, Sector 5, Bucureşti sau 
postând un comentariu pe pagina web a 
PMB - www.pmb.ro, la secțiunea Servicii-
Urbanism-Consultarea publicului- Anunț 
Intenție - PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU 
LOCUINȚE COLECTIVE, BIROURI, CO MERȚ 
ȘI SERVICII, CU REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME 
3S+Ds+P+14E - Str. Calea Șerban Vodă nr. 
206, 208, 210-218, Sector 4, Bucureşti.

SUPRAOFERTĂRI
ASIST CONT SPRL societate profesională, 
înregistrată în RFO–II-0652, în calitate de 
Lichidator judiciar al debitorului CIOCIRLIA 
SRL, în dosarul înregistrat sub numărul  nr. 
6193/9 1/2012, dosar aflat pe rol la Tribunalul 
Vrancea, anunţă aprobarea ofertei de cum-
părare a bunului imobil aparţinând debitorului, 
imobil în suprafață de 271.11 mp teren şi 
spațiu comercial situat în Focşani, Str. 
Republicii nr. 16 bis, având nr. cad. 1928N, 
înscris în CF nr. 3459 a Mun. Focşani la preţul 
de 690,382.00 lei.
În conformitate cu dispoziţiile Legii 85/2006 
art. 118 oricare parte interesată poate să 
supraoferteze, cu condiţia ca  noul ofertant 
să depună o cauţiune de  min. 15% din va-
loarea ofertată concomitent cu depunerea 
ofertei.  Sunt acceptate supraofertele depuse 
în termen de 30 de zile de la data ultimei 
publicări, făcute de lichidator în ziar, a 
anunţului privind condiţiile de supraofertare. 
Pasul de supraofertare este de 10% din 
valoarea aprobată în adunarea creditorilor. 
Toate supraofertele se vor depune la sediul 
lichidatorului judiciar din Focşani, Str. Maior 
Gh. Pastia 10/4, judeţul Vrancea.
La expirarea termenului de supraofertare se 
vor convoca toţi ofertanţii prin scrisoare cu 
confirmare de primire la sediul lichidatorului 
judiciar, prilej cu care se va încheia procesul 
verbal de licitație, licitație la care vor participa 
ofertantul inițial şi toți supraofertanții care au 
îndeplinit condițiile menționate în prezentul 
anunț.
Lichidatorjudiciar                     
ASIST CONT SPRL

NOTIFICĂRI
CASA DE INSOLVENŢĂ MOLDOVA SPRL, 
în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC ALPYSARAYPAN SRL, cu 
sediul social în: Bârlad, Str. Nicolae Tonitza 
nr. 3, bl. A3, sc. A, ap. 1, jud. Vaslui, 
J37/202/2011, CUI RO28439295, notifică 
deschiderea procedurii generale de insol-
venţă prin Sentinţei civile nr. 226/F/2017 din 
20.11.2017, pronunţată în dosarul 2563/ 
89/2017 al Tribunalului Vaslui, Secţia civilă. 
Termenul pentru depunerea cererii de ad-
mitere a creanței: 03.01.2018. Prima Adunare 

a creditorilor va avea loc la sediul ad-
ministratorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Splaiul Unirii nr. 16, et. 1, cam. 109-110, 
sector 4, în data de 25.01.2018, ora 12:00, 
întocmirea şi depunerea la dosarul cauzei a 
tabelului preliminar la data de 22.01.2018, 
termenul limită de depunere a contestaţiilor 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la 
publicarea acestuia în BPI, ter menul de 
depunere a opoziţiilor la sentinţa de des-
chidere a procedurii este de 10 zile de la 
notificare, termen pentru definitivarea tabe-
lului de creanțe 15.02.2018, termen de 
procedură: 21.02.2018.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Ludwig van 
Beethoven nr. 29A, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol 2A0444, în calitate de admi-
nistratoradministratorjudiciar:
NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenței în 
formă generală împotriva debitoarei MI
DORA PAN S.R.L. prin Încheierea civilă nr. 
1969/2017 pronunțată de către Tribunalul Sp. 
Cluj, în dosarul cu nr. 883/1285/2017. Ter-
menul limită pentru înregistrarea even tua lelor 
opoziţii la deschiderea procedurii: 10 zile de 
la primirea notificării. Termenul limită pentru 
depunerea cererii de admitere a creanțelor 
asupra averii debitorului este 23 ianuarie 
2018. Termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanțelor este 13 
februarie 2018. Data li mită pentru depunerea 
contestațiilor cu privire la creanțele şi 
drepturile de preferință trecute de admi-
nistratorul judiciar în tabelul preliminar este 
de 7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului 
Preliminar. Termenul pentru soluționarea 
eventualelor opoziții sau con testații şi pentru 
definitivarea tabelului cre anțelor este 09 
martie 2018. Prima adunare a creditorilor va 
avea loc la sediul prac ticianului în insolvență 
din Cluj-Napoca, Str. Ludwig van Beethoven 
nr. 29A, jud. Cluj, la data de 19 februarie 
2018, ora 12.00.

MBA INSOLVENCY SPRL, societate pro-
fesională cu sediul în localitatea Cluj Napoca, 
în calitate de administrator judi ciar al S.C. 
TOTH ȘI FEUR CONSTRUCȚII S.R.L. (în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective), cu sediul în loca litatea Cluj-Na-
poca, Str. Traian nr. 69-71, et. 7, ap. 45, județ 
Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/716/2014 având CUI RO32864471, 
notifică deschiderea procedurii generale a 
insolvenței, faţă de SC Toth şi Feur Construcții 
SRL. Termenul limită pentru depunerea 
declaraţiilor de creanţă – 23 ianuarie 2018. 
Acestea vor fi depuse obligatoriu în două 
exemplare, dintre care unul la Grefa 
Tribunalului Specialziat Cluj, în Dosarul nr. 
892/ 1285/2017, iar unul la adresa administra-
torului judiciar din ClujNapoca, Str. Oltului 
nr. 5A, jud. Cluj. Termenul li mită pentru 
verificarea creanţelor, întoc mirea, afişarea  
şi comunicarea tabelului preliminar al cre-
anţelor – 12 februarie 2018. Termenul pentru 
soluționarea eventualelor contestații şi pentru 
definitivarea tabelului creanțelor - 06 martie 
2018.

Lichidator judiciar CII MOSORA MIHAELA 
HRISANTA, Notifică, conform art. 108 alin. 
1şi art. 61 alin. 3, deschiderea pro ce durii 
generale de faliment prevăzută de Legea 
85/2014 împotriva debitoarei SC ZINGER 
CONS CONSULTING SRL CUI 26767008 cu 
termenul limită de înregistrare a cererilor de 
admitere a creanțelor asupra averii debitoarei 
până  la data de 08.01. 2018. Cererile vor fi 
întocmite con form art. 65  şi vor fi înregistrate 
la grefa Tribunalului Prahova – Secția a II-a 
Civilă în dosarul nr. 5941/105/2016.

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Ludwig van 
Beethoven nr. 29A, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol 2A0444, în calitate de lichidator 
judiciar:
NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenței în 
formă simplificată împotriva debitoarei 
MIXT TRADE SHOP S.R.L. prin Încheierea 
civilă nr. 2402/ 2017pronunțată de către 
Tribunalul Harghita, în dosarul cu nr. 1849/ 
96/2017. Termenul limită pentru înregis trarea 
eventualelor opoziţii la deschiderea pro-
cedurii: 10 zile de la primirea notificării. 
Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanțelor asupra averii debitorului 
este 21 ianuarie 2018. Termenul limită pentru 
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BerBeC
Începeți să aveți mai multă încredere în dvs. și să vă 
recăpătați optimismul. Nu neglijați problemele celor 
apropiați, pentru că altfel riscați să vi se reproșeze 
că sunteți indiferent. Azi este recomandat să fiți cât 
mai prudent și să respectați cu strictețe legea.

Aveți tendința de a vă implica în prea multe 
activități în același timp și riscați să vă irosiți energia. 
Este o zi bună pentru câștiguri financiare ușoare, 
cu condiția să evitați speculațiile. Puteți conta pe 
ajutorul prietenilor, dar ar fi bine să-i și ascultați.

raC
Se pare că treceți printr-o perioadă nu tocmai 
grozavă din punct de vedere financiar și vă 
preocupă găsirea unor noi surse de venituri. Spiritul 
de aventură și îndrăzneala v-ar putea îndemna să 
vă asumați prea multe riscuri. Fiți prudent!

Leu

FECIOARĂ

Nu prea sunteți în formă, iar simțul practic este re-
dus. Amânați călătoriile de afaceri și investițiile. Nu 
evitați comunicarea cu cei din jur. Deși parcurgeți 
o perioadă favorabilă în plan sentimental, aveți 
tendința să faceți din țânțar, armăsar.

BALANŢĂ
Este posibil ca o persoană apropiată să vă ceară 
un împrumut. Nu o refuzați, mai ales că pare să fie 
vorba despre o problemă de sănătate. În a doua 
parte a zilei, o veste referitoare la relațiile sentimen-
tale v-ar putea pune pe gânduri. 

SCOrPiOn
Puteți comunica mai ușor cu cei din jur și aveți 
șanse mari de reușită în activitățile care presupun 
învățare sau perfecționare. Ee iveaște o ocazie să 
plecați într-o călătorie în interes personal, ceea ce ar 
putea stârni gelozia persoanei iubite. 

SĂGETĂTOR
Resimțiți o stare de nervozitate care v-ar putea 
pune într-o situație neplăcută acasă. Păstrați-vă 
calmul și concentrate-vă asupra problemelor care 
nu suportă amânare. Încercați să evitați o ceartă cu 
partenerul de viață și cu o persoană mai în vârstă! 

CaPriCOrn
Aveți de făcut mai multe drumuri scurte în interes 
personal. Se pare că azi sunteți mai sensibil decât 
de obicei și aveți tendința de a exagera. Ar fi bine 
să vă temperați orgoliul, pentru a evita o ceartă cu 
persoana iubită. 

VĂRSĂTOR
Începeți ziua plin de energie și idei. Aveți grijă să 
nu vă susțineți punctul de vedere cu insistență și 
să nu provocați discuții în contradictoriu! Relațiile 
cu prietenii și cu familia ar trebui să decurgă 
excelent. 

PEŞTI
Aveți șanse să obțineți destul de ușor mici câștiguri, 
dar fiți prudent. După-amiază este posibil să vă 
confruntați cu o problemă sentimentală, dacă 
refuzați să mergeți la o întrunire cu persoane 
apropiate. Fiți atent în relațiile cu cei din jur.

Simțiți nevoia să faceți o schimbare importantă în 
plan sentimental. Este posibil să faceți cunoștință cu 
o persoană care vă captează imediat atenția. Poate 
fi o dragoste la prima vedere, dar temperați-vă 
tendința de a deveni prea îndrăzneț. 

Este posibil să primiți oaspeți din altă localitate sau 
să fiți invitat la o întrunire cu persoane apropiate. 
O persoană mai în vârstă din familie v-ar putea da 
sfaturi utile într-o problemă sentimentală. Nu faceți 
gesturi sau afirmații care să provoace gelozia!

Hor scop
viNERi, 15 DEcEmbRiE 2017 - SĂGETĂTOR
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verificarea creanțelor, întoc mirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor este 31 ianuarie 2018. Data limită 
pentru depunerea contes tațiilor cu privire la 
creanțele şi drepturile de preferință trecute 
de ad ministratorul judiciar în tabelul 
preliminar este de 7 zile de la publicarea în 
BPI a Tabelului Preli minar. Termenul pentru 
soluționarea even tualelor opoziții sau 
contestații şi pentru definitivarea tabelului 
creanțelor este 25 februarie 2018. Prima 
adunare a creditorilor va avea loc la sediul 
practicianului în in solvență din Cluj-Napoca, 
Str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj, la data de 05 februarie 2018, ora 
12.00.

LICITAŢII

Cabinet Individual de Insolvență BRATU 
DANIELA, cu sediul în Șoimuş nr. 295 jud. 
Hunedoara, lichidator judiciar al SC 2 VEST 
CRIȘCIOR SRL, anunţă vânzarea prin lici
taţie publică a unei staţii pentru furnizare a 
carburanţilor (benzinărie), situa tă în 
localitatea Crişcior, Str. Principală, jud. 
Hunedoara, compusă din:
- imobil P+E, 124 mp;
- teren aferent 1750 mp.
Licitaţia va avea loc în data de 18.12.2017, 
ora 10.00 la sediul lichidatorului judiciar. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 172.090 
LEI, preţ redus cu 50% faţă de preţul de 
evaluare al bunului.                    
Garanţia de participare este de 10% din 
valoarea bunului. Caietul de sarcini şi alte 
informaţii suplimentare la sediul lichidato-
rului sau la telefon 0724.619999.

Administrația Lacuri Parcuri şi Agrement 
Bucureşti, organizează „Licitație publică cu 
ofertare în plic închis“ în vederea închi rierii 
unui teren situat în Parcul Tineretului în 
vederea desfăşurării de activități comer-
ciale.
Documentația se poate achiziționa înce-
pând cu data de 18.12.2017 ora 15.00, de 
la sediul ALPAB din Bucureşti, Șos. Bucu-
reşti – Ploieşti nr. 8B, sector 1.
Informații privind desfăşurarea acesteia se 
obțin de la Administrația Lacuri Parcuri şi 
Agrement Bucureşti, zilnic, de luni până 
vineri între orele 09.00 – 15.00 sau la 
numărul de telefon 021.224.58.60
Licitația va  avea loc în ziua de 28.12.2017, 
la orele specificate în documentația de lici-
tație, depunerea documentelor de parti-
cipare se face până la data de 28.12.2017 
ora 10.00.

BELCIU INSOLVENCY   S.P.R.L. lichidator 
judiciar al SC INTER FOOD DISTRIBUTION 
S.R.L. - societate în faliment, cu sediul 

social în   Oraş Chitila, Str. Băncii nr. 28A, 
Camera nr. 1, Județ Ilfov având J23/ 
2375/2002, CUI 15007899, Dosar nr. 
2728/93/2013 - Tribunalul Ilfov, în temeiul 
disp art. 116 şi următoarele din Legea nr. 
85/2006 orga nizează licitație publică cu 
strigare pentru valorificarea activului - 
imobil teren situat în intravilanul Comunei 
Corbeanca - județul Ilfov lotul 17 fără 
construcții, în suprafață de 511,51 mp, 
având nr. cadastral 2965/17 şi cota indiviză 
de 1/34 respectiv suprafața de 76,91 mp 
din terenul - lotul 18 reprezentând drum de 
acces cu nr. cadastral 2965/18 tarlaua 96 
parcelele 279/10 şi 279/11 la preţul de 
6.050 Eur  (inclus TVA) .
Vânzarea va respecta Hotărârea Adunării 
Creditorilor nr. 1359 din data de 20.11.2017 
în sensul că vânzarea se va face prin licitație 
publică cu strigare, cu prețul de pornire de 
6.050 euro (inclus TVA) iar plata prețului se 
va face în lei la cursul BNR din ziua  
efectuării plății.
Prețul este diminuat cu 50 % față de prețul 
stabilit în Raportul de Evaluare.
Activul ce se vinde este grevat de sarcini.
(Conform disp. art. 53 din Legea nr. 
58/2006  cu aplicare art. 774 Cod de 
procedură civilă, bunurile vândute vor fi 
dobândite de adjudecatar libere de orice 
sarcini, precum ipoteci, garanții reale 
imobiliare sau drepturi de retenție de orice 
fel, ori măsuri asi guratorii).
Toți  cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului supus vânzării au obligația să 
anunțe lichidatorul judiciar înainte cu minim 
5 (cinci) raportat la data stabilită pentru 
vânzarea sub sancțiunea decăderii.
Adjudecarea se va face în conformitate 
cu prevederile regulamentului de 
organizare și desfășurare a licitațiilor. 

Adjudecatarul va fi ținut la plata prețului de 
adjudecare în termenul stabilit prin 
regulamentul de or ganizare şi desfăşurare 
a licitației. Datele concrete privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitației, condițiile 
pentru declararea ad judecatarului, regimul 
juridic al garanției de participare, obligațiile 
licitatorilor etc., se pot obține din Caietul de 
sarcini cuprizând şi Regulamentul de 
desfăşurare a licitațiilor.
Caietul de sarcini poate fi achiziționat 
contra cost, de la sediul lichidatorului 
judiciar de luni până vineri, între orele 13-
17. Prețul caietului de sarcini: 500 Lei. 
Licitația publică va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. 
Pitar Moş nr. 1, blocul 1, scara 1, etajul 3, 
apartamentul 13, interf. 13. 
Se va organiza câte 1 licitație/săptămânală, 
timp de 12 săptămâni. Dacă după finalizarea 
celor 12 de licitații bunul nu va fi valorificat, 
va fi reconvocată adunarea creditorilor în 
vederea stabilirii unei noi modalități de 
valorificare.
Zilele în care se vor desfăşura licitațiile  
sunt: 27.12.2017; 09.01.2018; 18.01. 
2018; 30.01.2018; 08.02.2018; 19.02. 
2018; 28.02.2018; 09.03.2018; 20.03.2018;  
29.03.2018; 10.04.2018; 19.04.2018, ora 
12.00.
Ofertanții pot depune documentele pre-
văzute în condițiile de participare din caietul 
de sarcini, în data anterioară licitației până 
la ora 14.00.
Garanția de participare la licitație reprezintă 
10% din prețul de pornire a licitației.
Informații suplimentare şi programa- 
rea vizionării, se pot obține la numerele  
de telefon: 0726.327.763; 021.321.22.32;   
email: office@belciuinsolvency.com.

Aici poate  
apărea anunţul 
dumneavoastră
mail: publicit@national.ro
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