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OFERTE SERVICIU

CLUB VILA BRAN (BRAN, BRAȘOV): 
animator pentru copii, bucătar, 
ospătar, cameristă, barman, spă-
lător vase, instalator piscine. 
0722268866

CHRISTIAN CAR S.R.L.-D cu sediul 
în sat Șelimbăr (com. Șelimbăr) str. 
Mihai Viteazu nr.252, jud. Sibiu, tel. 
0720.100.009, angajăm Bucătar. 
Cerințe: studii medii CV-urile se vor tri-
mite pe adresa de e-mail: marinescu.
cristianmihai@yahoo.com sau se vor 
depune la sediul societății până la 
data de 17.02.2018 ora 12.00.

STIVUITORIȘTI pentru depozit 
marmură din Aleea Teișani 137A, 
București. Asigurăm stivuitoare noi, 
carte muncă și condiții excelente de 
muncă, pentru cei din provincie asi-
gurăm transport și cazare. Program: 
Luni- Vineri 9-18, Sâmbăta 10-15 (2 
pe lună). Relații: 0723922822

SC ARTEMIS GOLDEN KEBAB SRL 
angajează bucătar cod COR 512001 
și lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) cod COR 941201. CV-uri la e-
mail: officemunca2018@gmail.com.

PRESTĂRI SERVICII

Acoperișuri țiglă metalică, ceramică, 
dulgherie, placări, zidărie, accesorii, 
aticuri, discount 10%. 0799.357.035

DIVERSE

SC N-GRAPHIX SRL (Producător 
Opere Cinematografice) -DORIM 
SĂ OBȚINEM ACORDUL PENTRU 
UTILIZAREA URMĂTOARELOR 
OPERE MUZICALE: Titi Botez 
-”Sub balcon eu ți-am cântat o 
serenadă”; „Everything happens 
to me” -Anca Parghel și Klaus Ig-
natzek Trio. În eventualitatea în 
care detineți informații referi-
toare la autorii acestor opere 
(compozitori, textieri și aranjori), 
respectiv numele, adresa de con-
tact și/ sau numărul de telefon, 
avem rugămintea să ne contac-
tati la numărul de telefon 
0755.991.199/ alternativ e-mail: 
livia@defilm.ro

SC Jure Dani & Lore SRL, cu sediul 
în municipiul Timișoara, Calea 
Buziașului nr. 116A, jud. Timiș, titulari 
ai proiectului PUZ Zona Rezidențială 
cu Funcțiuni Complementare 
amplasat în com. Bucovăț, CF nr. 
401053, anunță publicul interesat 
asupra elaborării primei versiuni a 
Planului și declanșarea etapei de 
încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei versi-
uni a planului PUZ se poate realiza la 
adresa titularului, Timișoara, Calea 
Buziașului nr.116A, jud. Timiș, zilnic 
între orele 10,00-15,00 de luni până 
vineri. Observațiile se vor transmite 
în scris la sediul APM Timiș, Bd. Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, în 
termen de 18 zile calendarisitice de 
la data prezentului anunț.

SC Nepi Ten Development Solution 
SRL, anunță publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE 
PARTER, SISTEMATIZARE VERTI-
CALĂ ȘI AMPLASARE RECLAME, 
propus a fi amplasat în localitatea 
Sighișoara, str. Stadionului, nr. 1, 
Mureș. Informațiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Mureș, loc. Târgu Mureș, 
str. Podeni, nr. 10, în zilele de luni 
orele 9.00-15.00 și marți-vineri, între 
orele 9.00-12.00, precum și la sediul 
titularului, București, str. Barbu Vă-
cărescu, nr. 301-311, birou 24, sector 

amplasare panouri publicitare pe te-
ren proprietate și fațadă, amplasare 
totem, împrejmuire proprietate, or-
ganizare șantier și realizare drum de 
acces” pentru terenul din Timișoara, 
str. Eroilor de la Tisa colț cu strada 
Ștefan cel Mare colț cu strada 1 De-
cembrie (înscrise în CF 410175, CF 
410168, CF 410180, CF 403826, CF 
405308, CF 401098) și declanșează 
etapa de încadrare a planului pentru 
obținerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului se 
poate realizeaza la SC Expert-Prest 
SRL, Dumbrăvița, str. Semenicului, 
nr. 6, ap.2, jud. Timiș, zilnic între 
orele 8-9. Transmiterea în scris a 
comentariilor și sugestiilor se poate 
realiza la sediul APM Timișoara, str. 
L. Rebreanu nr. 18-18A, în termen de 
18 zile calendaristice de la data pre-
zentului anunț.

Cabinet Individual de Insolvență 
MINUȚ VICTORIA, în calitate de li-
chidator al URBCOM SA, cu sediul în 
Piatra Neamț, Str. Gara Veche, NR. 2, 
Jud. Neamț, cod unic de înregistrare 
RO10340093, număr de ordine în 
registrul comerțului J27/104/1998, 
societate aflată în dizolvare de drept 
potrivit prevederilor art. 227 alin (1) 
lit. (d) din Legea 31/1990 republica-
tă, cu modificările și completările 
ulterioare, în temeiul atribuțiilor ce 
ne revin, aducem la cunoștința per-
soanelor interesate (moștenitori ai 
acționarilor Urbcom SA) că la data 
de 02.03.2018, ora 10.00 vom proce-
da la distribuirea sumelor ce se cuvin 
acționarilor: Cristea Emil, Istrate 
Aura, Prelipcean Viorica, Bucevschi 
Constantin, Panoschi Anatolie, Ulea 
Gheorghe, Vascu Monica Maria, Do-
rogan (Dumitrache) C. Elena Daniela, 
prin contul de decontări cu acționarii 
privind operațiunile de capital, în li-
mita cotei de participare la capitalul 
social. În situația în care nu se vor 
identifica moștenitorii persoanelor 
mai sus menționate, lichidatorul 
desemnat va proceda la distribuirea 
sumei rămase în casieria societății 
debitoare către restul acționarilor 
înscriși în Registrul acționarilor Urb-
com SA, conform cotei de participare 
la capitalul social. Vă mulțumim!

VÂNZĂRI

ILSA SA Călărași vinde: Linie teh-
nologica completă de fabricație a 
flanșelor din oțel, compusă din: pod 
rulant 8 tf, palane, mașini de debitat 
CNC 12000/ 2200/ 200mm, mașini 
de roluit profile, presă hidraulică 
200tf, aparate de sudură MIG-MAG, 
strunguri (normale, carusel, frontal), 
mașini de frezat, bohrwerk, mașini 
de găurit, foarfecă ghilotină, ab-
kant, alte mașini și dispozitive spe-
cifice. Capacitatea de producție este 
de cca 100 to lunar, pentru diametre 
exterioare de până la 3500 mm. Se 
pune la dispoziția cumpărătorului 
know-how-ul complet, portofo-
liul de clienți, personalul muncitor. 
Informații relevante se pot obține la 
tel 0242.312.331, office@ilsa-cl.ro.

ADUNĂRI GENERALE

Asociația COPYRO -Societate de 
Gestiune Colectivă a Drepturilor 
de Autor cu sediul în București, Str. 
Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, Sector 
2, CIF 2787628, anunță convocarea 
Adunării Generale Ordinare a COPY-
RO -Societate de Gestiune Colectivă 
a Drepturilor de Autor pentru data de 
22 martie 2018, orele 11, la Sala Cris-
tal din cadrul Centrului de Conferințe 
al S.C. Internațional Business Center 
Modern S.R.L. din București, B-dul 
Carol I nr. 34-36, Sector 2 (fostul 
Hotel MODERN). În situația în care 
nu se realizează cvorumul necesar, 
conform Statutului, Adunarea Gene-
rală Ordinară se reconvoacă pentru 

2, în zilele de luni-vineri între 9.00-
15.00. Observațiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mureș.

Primăria Comunei Orțișoara, anunță 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Timiș de a nu se efectua evaluarea 
impactului asupra mediului și evalu-
area adecvată în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra me-
diului și de evaluare adecvată, pen-
tru proiectul „Extindere rețea gaze 
naturale presiune redusă”, propus a 
fi amplasat în comuna Orțișoara, nr. 
CF 100451, jud. Timiș. Proiectul de-
ciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Timiș, jud. Timiș, locali-
tatea Timișoara, B-dul Liviu Rebrea-
nu nr. 18-18A, în zilele de luni-joi între 
orele 8,00-16,30, vineri între orele 
8,00-14,00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmtm.
anpmtm.ro - Secțiunea Acorduri de 
mediu. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observații la proiec-
tul deciziei de încadrare în termen de 
5 zile de la data publicării prezentului 
anunț, până la data de 20.02.2018.

SC Guala Pack Nadab SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Lucrări de 
construire și organizare execuție 
pentru extindere și modificare hală 
industrială existentă și amenajări 
exterioare”, în Chișineu Criș, sat Na-
dab, Calea Aradului, F.N. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Arad din Arad, 
str. Spaiul Mureș, FN, jud. Arad și 
la sediul beneficiarului din orașul 
Chișineu Criș, sat Nadab, C-lea Ara-
dului , FN, jud. Arad, în zilele de luni 
-vineri, între orele 08.00-16.30. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Arad din Arad, 
str. Splaiul Mureșului, FN, jud. Arad.

Lichidatorul judiciar notifică des-
chiderea procedurii simplificate de 
insolvență împotriva debitorului SC 
ANAVIS COMEXIM SRL prin încheierea 
Tribunalului București din 12.02.2018 
în dosarul nr. 41133/3/2017. Termene 
stabilite: -29.03.2018 termen limită 
de înregistrare a cererii de creanțe; 
-09.04.2018 termen pentru publica-
rea tabelului preliminar; -02.05.2018 
termen pentru definitivarea tabe-
lului creanțelor; -11.04.2018, ora 12, 
adunarea creditorilor la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr. 22, et. 3, jud Dolj.

Lichidatorul judiciar notifică des-
chiderea procedurii simplificate 
de insolvență împotriva debito-
rului SC MALIVA IMPEX COM 95 
SRL prin încheierea Tribunalului 
București din 14.02.2018 în dosarul 
nr. 35250/3/2017. Termene stabi-
lite: -30.03.2018 termen limită de 
înregistrare a cererii de creanțe; 
-10.04.2018 termen pentru publica-
rea tabelului preliminar; -25.04.2018 
termen pentru definitivarea tabe-
lului creanțelor; -16.04.2018, ora 12, 
adunarea creditorilor la sediul lichi-
datorului judiciar din Craiova, str. A.I. 
Cuza, nr. 22, et. 3, jud Dolj.

Lichidatorii desemnați în lichidarea 
Societății Agricole CERES SMIR-
NA, din localitatea Smirna, județul 
Ialomița, CUI 6401788, notifică 
membrii asociației ca în termen de 
maxim 30 de zile de la apariția pre-
zentului anunț să se prezinte, per-
sonal sau prin mandatar, la sediul 
asocieției, în vederea încasării drep-
turilor bănești cuvenite din lichidare, 
potrivit Hotărârii AGA din 22.12.2017.

SC Lidl Romania SCS, anunță ela-
borarea primei versiuni a „P. U. Z. - 
Construire Supermarket Lidl și ame-
najare locuri de parcare în incintă, 

data de 23 martie 2018, orele 11, la 
Sala Millenium din cadrul Centrului 
de Conferințe al S.C. Internațional 
Business Center Modern S.R.L. din 
București, B-dul Carol I nr. 34-36, 
Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu 
aceeași ordine de zi. Ordinea de zi: 
-Prezentarea și aprobarea ordinei de 
zi; -Prezentarea textului și expunerea 
de motive a hotărârilor ce urmează a 
fi supuse aprobării Adunării Genera-
le Ordinare; -Prezentarea situației 
financiare și stadiul principalelor 
litigii aflate pe rol; -Prezentarea și 
supunerea spre aprobare a raportu-
lui de activitate al Administratorului 
General pentru anul 2017, prezenta-
rea și aprobarea obiectivelor privind 
activitatea COPYRO pentru anul 
2018; -Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Consiliului Director pentru anul 
2017; -Aprobarea deciziilor Consiliu-
lui Director consemnate în procesele 
verbale privind activitatea COPYRO 
luate în anul 2017 și până la zi; -Pre-
zentarea și supunerea spre aprobare 
a situațiilor financiare pe anul 2017; 
-Prezentarea și supunerea spre apro-
bare a dării de seamă pentru anul 
2017 în format ORDA; -Prezentarea 
și supunerea spre aprobare a rapor-
tului Comisiei de Cenzori pentru anul 
2017; -Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a raportului de activitate 
al Comisiei Speciale Permanente 
privind Accesul la Informații pentru 
anul 2017; -Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a raportului de acti-
vitate al Comisiei de Lectură pentru 
anul 2017; -Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a raportului de activi-
tate al Comisiei de Repartiții pentru 
anul 2017; -Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a bugetului de venituri 
și cheltuieli estimativ pentru anul 
2018; -Aprobarea comisionului ad-
ministrativ COPYRO aplicabil până 
la următoarea Adunare Generală; 
-Informarea cu privire la controlul 
general anual ORDA pentru anii 2014 
și 2015; Informări, discuții. Diverse.

LICITAȚII

în limba română. 4) Dovada achi-
tării regulamentului de vânzare în 
valoare de 500 lei (copie) și a taxei 
de participare la ședința de nego-
ciere directă, în valoare de 1.500 lei 
(copie), prin virament bancar în con-
tul debitoarei SC ALCOBOND SRL, 
îndicat în regulament; 5) Garanția 
de participare la negociere de 10% 
din prețul din publicația de vânzare. 
Garanția se achită în lei, la cursul de 
schimb BNR de la data plății, prin 
virament bancar în contul bancar 
nr.: RO19BRDE240SV83331312400, 
deschis la BRD-GSG S.A. -Sucursala 
Iași, cu denumirea debitoarei, cod 
fiscal 22198864. 6) Împuternicire 
specială dată persoanei care re-
prezintă ofertantul la negociere, în 
situația în care această persoană 
face parte din structura de organiza-
re a persoanei juridice ofertante sau 
împuternicire autentificată la BNP, 
în celelalte situații. 7) Declarația 
de acceptare a condițiilor regula-
mentului de negociere directă. 8) 
Declarație pe proprie răspundere că 
nu se află în reorganizare judiciară 
sau faliment. 9) în cazul persoanelor 
juridice din U.E., declarație pe pro-
prie răspundere că participantul din 
partea firmei ofertante la negociere 
directă, cunoaște limba română și 
termenii specifici negocierii directe 
sau este asistat de un traducător 
autorizat, caz în care se va depune 
copie de pe autorizația acestuia și 
de pe actul de identificare al aces-
tuia. Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunului, ce este scos la 
vânzare, au obligatia sub sancțiunea 
decăderii, să facă lichidatorului 
judiciar, dovada acestui drept, cu 
două zile înainte de data planifica-
tă pentru ședință, orele 16.00. Prin 
înscrierea la licitație, se consideră că 
ofertantul acceptă prețul de pornire 
a negocierii directe si regulamen-
tul de vânzare. Ofertanților, care 
participă s-au înscris la negocierea 
directă și nu oferă un preț egal sau 
mai mare decât prețul de pornire, li 
se va reține garanția de participare. 
Relatii suplimentare la sediul „Li-
chidator Company 2003” SPRL Iasi 
sau la telefon: 0332/809395 (în zi-
lele lucrătoare, orele 08.00 -16.00) 
www.lichidator2003.ro, coordona-
tor asociat Elena Diaconu, practician 
în insolvență.

TUDOR & ASOCIAȚII -lichidator ju-
diciar al SC COVA GHERA & CO SRL 
anunță vânzarea individuală prin 
licitație publică a unui număr de 36 
bunuri mobile conform publicației 
de vânzare depusă la dosarul cau-
zei, printre care: 1. Autoutilitară N63 
Suprastructură deschisă Kona A8C: 
an fabr. 2008; nr înmatr. TM-14-YPV; 
preț: 200.851,77 lei +TVA; 2. Autouti-
litară Renault Magnum 480: an fabr. 
2002; nr înmatr. TM-11-FJG; preț: 
111.080,55 lei +TVA; 3. Buldoexcava-
tor Caterpilar: an fabr. 2005; preț: 
149.618,70 lei +TVA; 4. Autocamion 
Scania: an fabr. 2003; nr înmatr. TM-
12-AXR; preț: 135.110,22 lei +TVA; 5. 
Autotractor Mercedes Benz Actros 
1843 LS: an fabr. 1998; nr înmatr. TM-
10-ZKJ; preț: 52.593,24 lei +TVA; 6. 
Autoturism Mercedes Benz GL 320 
CDI: an fabr. 2007; nr înmatr. TM-20-
COV; preț: 88.864,44 lei +TVA; 7. Mo-
tostivuitor Cartepillar -4 buc: an fabr. 
2005; preț: 37.177,98 lei +TVA/buc; 8. 
Motostivuitor TCM -2 buc: an fabr. 
2007; preț: 45.339 lei +TVA/buc; 9. 
Dacia Logan- 6 buc: an fabr. 2008; 
preț: 11.697,46 lei +TVA/buc; 10. Au-
toturism Fiat Ducato -2 buc: an fabr 
2006; preț 36.724,59 lei +TVA/buc; 
etc. Licitațiile vor avea loc în data 
de 01.03.2018 ora 13.00, iar în caz de 
nevalorificare în data de 08.03.2018, 
15.03.2018, 22.03.2018, 29.03.2018, 
05.04.2018, la aceeași oră, la sediul 
lichidatorului din București, sector 3, 
str. Calea Dudești, nr 188, bl. B, et. 6, 

unor bunuri mobile după cum ur-
mează: 1. Moară de grâu și porumb 
-1 buc., 134.178,50 lei fără TVA; 
2. Aer condiționat DC INVERTOR 
12000BTU E2V -2 buc., 383,00 lei 
fără TVA per bucată. Licitația va 
avea loc în ziua de 09.03.2018, 
ora 11.00 la adresa: loc. Bacău, str. 
Mioriței, nr. 2, jud. Bacău. Condițiile 
de participare și regulamentul de 
licitație se regăsesc în caietele de 
sarcini care pot fi achiziționate după 
cum urmează: pentru MOARĂ DE 
GRÂU și PORUMB prețul caietului 
de sarcini este de 1.000,00 lei +TVA; 
pentru AER CONDIȚIONAT DC INVER-
TOR 12000BTU E2V -2 BUC prețul 
caietului de sarcini este de 100,00 
lei +TVA per bucată bun. Caietul de 
sarcini se achiziționează de la adre-
sa Lichidatorului judiciar începând 
cu data de 19.02.2018. Data limită 
pentru achiziționarea caietelor de 
sarcini este cu 48 ore înainte de data 
licitației. Prezentul anunț constituie 
și notificare către creditori, debitori 
și orice persoană fizică sau juridică 
interesată în cauză. Relații la Tel/
Fax 0334/417350.

LICHIDATOR COMPANY 2003 SPRL, 
cu sediul în Iași, sos. Arcu nr. 71, bl. 
T10, sc. A, ap. 1, parter, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului S.C. 
ALCOBOND S.R.L., cu sediul în Iasi, 
str. Anton Crihan nr. 8-10, bloc D16, tr. 
2, parter (dosar 4788/99/2011 al Tri-
bunalului Iași -judecător sindic), în te-
meiul prevederilor Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenței, a ho-
tărîrii adunării creditorilor și a regu-
lamentului de vânzare, anunță VÂN-
ZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A 
URMĂTOARELOR IMOBILE: „Spațiul 
comercial, compus din 4 camere și 
hol, cu suprafață utilă de 135,52 mp 
și teren în cotă indiviză în suprafață 
de 33,98 mp, situate în Municipiul 
Iași, strada Anton Crihan nr. 8-10, 
bloc D16, tronson 2, parter, nr. cadas-
tral 1419-C1-U18, înregistrat în CF nr. 
122139-C1-U3 (nr. CF veche 3208) a 
localității Iași.” Prețul minim este de 
99.800 Euro (fără TVA) și reprezintă 
100% din raportul de reevaluare. 
Prețul este convertibil în lei la cursul 
de schimb BNR la data adjudecării. 
TVA-ul se aplică în funcție de Codul 
Fiscal în vigoare la data vânzării. 
Asupra imobilelor sunt sarcini (ipo-
tecă). Ședința de negociere directă 
va avea loc în data de 22.02.2018, ora 
16:00 la sediul lichidatorului judiciar. 
În caz de neînregistrare a vreunei 
cererii de înscriere, ședința de nego-
ciere directă va avea loc în data de 
05.03.2018, ora 16:00 la sediul lichi-
datorului judiciar. Regulamentul de 
vânzare poate fi procurat începând 
cu data de 15.02.2018. Ofertanții 
vor depune ofertele de cumpărare 
în plic închis, la sediul lichidatorului 
judiciar din Iași, șos Arcu nr. 71, bl. 
T10, sc. A, parter, județul Iași, până 
în ziua anterioară aceleia planificate 
pentru ședință de negociere (orele 
08:00 -16:00, în zilele lucrătoare), 
la care vor fi anexate: 1) Scrisoarea 
de intenție privind participarea la 
negociere, însoțită de oferta de preț 
în plic sigilat. 2) Copia certificatului 
de înregistrare a persoanei juridice 
române la ORC sau la autoritatea 
competentă iar în cazul persoanei 
juridice străine din U.E., copia lega-
lizată a traducerii în limba română, 
a actului autorității competente la 
care este înregistrat ori a cărții de 
identitate, în cazul persoanei fizice 
române/străine în UE (traducerea 
legalizată în limba română). 3) Cer-
tificatul emis de O.R.C. (în original) 
din luna de participare a anului 2018 
privind persoana juridică română, 
cu datele de identitate, persoana 
desemnată ca reprezentant legal 
iar în cazul persoanei juridice din 
UE, emis de autoritatea la care este 
înregistrată, în traducerea legalizată 

DGRFP Cluj-Napoca - Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Sălaj 
organizează: În baza art. 25 din Hotărârea 
nr. 731/2007, licitație publică pentru 
vânzarea prin societăți comerciale tip 
”Consignație'' a unor bunuri legal confis-
cate și intrate, potrivit legii, definitiv, în 
proprietatea privată a statului. Licitarea 
comisionului se va face în cadrul limitei de 
0,5% - 25% din valoarea bunurilor, la care 
se adaugă TVA aferent comisionului. Lici-
tația va avea loc la sediul A.J.F.P. Sălaj - 
Zalău, strada P-ţa. Iuliu Maniu nr. 15, în 
data de 28.02.2018, ora 10.00. Pentru par-
ticiparea la licitație cei interesați vor depu-
ne, următoarele documente: - împuter-
nicirea persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; - copie certificat de înmatriculare; 
- dovada privind funcționarea cel puțin a 
unui magazin prin care pot fi valorificate 
mărfurile (în cazul în care există mai multe 
magazine cel puțin unul trebuie să-și des-
fășoare activitatea în municipiul Zalău). 
Relațiile suplimentare pot fi obținute la 
telefon: 0260.607758.

PRO MANAGEMENT INSOLV 
I.P.U.R.L., lichidator judiciar al PINK 
CONCEPT CLOUDS SRL anunță or-
ganizarea licitației publice pe data 
de 14.02.2018 la sediul din București, 
str. Dr Staicovici nr. 28, et. 1, la ora 
14.00 pentru vânzarea stocului de 
marfă (băuturi alcoolice și nealco-
olice) la prețul de 6937,34 lei +TVA. 
Dacă stocul nu se vinde se continuă 
organizarea de licitații, în aceleași 
condiții, pe data de 15, 16, 19, 20 fe-
bruarie. Informații privind stocul 
și regulamentul de vânzare -irina.
marin@pminsolv.ro.

IONESCU ȘI ASOCIAȚII SPRL, Li-
chidator judiciar al SC PROAMY 
DISTRIBUTION SRL, organizează 
licitație publică în vederea vânzării 


