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Speedweel demareaz` construc]ia
primelor apartamente pe terenul
fostei fabrici de p`l`rii PALTIM
din Timi[oara

Compania Colterm, obligat`
s` pl`teasc` 3,6 milioane de lei
pentru c`rbunele livrat… iarna trecut`

Dezvoltatorul cu ac]ionari belgieni
lanseaz` vânz`rile pentru prima
cl`dire reziden]ial` din proiectul
PALTIM, cu 123 de apartamente
dintr-un total de 236. Lucr`rile de
construc]ie ar urma s` fie demarate
la sfâr[itul acestui an, iar investi]ia
total` în proeictul care va cupinde
[i spa]ii comerciale [i de birouri
este de 65 de milioane de euro,
potrivit informa]iilor solicitate de
Economica.net.
Speedweel a cump`rat în 2019
fabrica de p`l`rii PALTIM din
Timi[oara de la fondul american
New Century Holdings (NCH), a
c`rui activitate în România este
coordonat` de Siminel Andrei.
Dezvoltatorul a investit pân` în
prezent 11 milioane de euro în
achizi]ia terenului [i preg`tirea acestuia
pentru demararea luc`rilor de
construc]ie, care, potrivit estim`rilor,
vor fi pornite spre sfâr[itul acestui
an, arat` informa]iile companiei
furnizate la solicitarea Economica.net.
În prim` faz` vor fi construite
123 de apartamente din totalul de
236 de unit`]i. În total, proiectul
PALTIM va avea [i spa]ii comerciale,
dar [i o cl`dire de birouri. Speedweel
va conserva mo[tenirea istoric` [i
cultural` a acestei loca]ii prin renovarea
unei vile monument [i a unei cl`diri
care f`cea parte din fosta fabric`
de p`l`rii. Vila va g`zdui spa]ii de
birouri [i un restaurant, iar cea dea doua cl`dire istoric` va fi transformat`

Pe 12 octombrie, Tribunalul
Timi[ a obligat compania local` de
termoficare din Timi[oara, Colterm,
s` pl`teasc` 3,6 milioane de lei în
termen de 20 de zile c`tre Societatea
Complexul Energetic Oltenia SA,
datorii restante reprezentând
contravaloarea c`rbunelui livrat între
decembrie 2020 [i februarie 2021.
Decizia este una executorie, dar
nu [i definitiv`. Juri[tii companiei
au avut termen de 10 zile s` ceara
anularea hot`rârii.
Complexul Energetic Oltenia
(CEO) este, de altfel, unul dintre
furnizorii tradi]ionali de c`rbune
pentru Colterm. În var`, surse din
cadrul companiei ne spuneau c`
rela]iile cu furnizorii tradi]ionali sau r`cit, ace[tia refuzând s` livreze
c`rbune din cauza facturilor neachitate.
În acea perioad`, de[i pre]ul gazului
deja crescuse, conducerea companiei

într-o cafenea.
„Suntem entuziasma]i s` lans`m
PALTIM. Este un proiect special
pentru noi, fiind [i primul pe care
îl vom dezvolta în Timi[oara. Loca]ia
cu importan]` istoric` adaug` [i mai
mult` valoare conceptului. Prin
intermediul PALTIM, ne dorim s`
readucem la via]` aceast` zon`
împreun` cu istoria ei [i s` o red`m
comunit`]ii. Vom crea aici un nou
cartier în cadrul c`ruia o comunitate
va cre[te [i care va contribui la
dezvoltarea zonei”, spune Didier
Balcaen, CEO [i cofondator Speedwell.
Blocul cu cele 123 de apartmente
va avea un regim de în`l]ime de
[apte etaje, cu studiouri [i apartamente
de 2, 3, [i 4 camere. Termenul de
livrare estimat pentru aceasta este
martie 2024, iar pre]urile pornesc
de la 78.500 de euro plus TVA
pentru un studio [i ajung la 131.800
de euro plus TVA pentru cele cu
trei camere.
Speedwell are mai multe proiecte
în derulare în Bucure[ti, printre care
Triama Residence si The Ivy pe
segmentul reziden]ial, cl`direa de
birouri MIRO [i proiectul industrial
SPACEPLUS. Compania mai de]ine
proiectul mixt Record Park în ClujNapoca, Paltim în Timi[oara [i
proiectul reziden]ial cu func]iuni de
retail, Riverside City în Râmnicu
Vâlcea.
n ZdV

ANUN} PUBLIC PENTRU DEZBATEREA PUBLIC~:
AGEN}IA PENTRU DEZVOLTARE REGIONAL~ VEST, titular al Programului
Opera]ional Regional Regiunea Vest 2021-2027, anun]` publicul interesat asupra audierii
publice a proiectului de program [i a raportului de mediu care va avea loc în data de
13.12.2021 Prezentarea raportului de mediu se va face începând cu ora 15.00 în sistem
video-conferin]`, ca urmare a situa]iei impuse de m`surile restrictive pentru prevenirea
[i combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.
Autorit`]i participante CONVOCA}I LA GRUPUL DE LUCRU – conform art. 31(2).:
- Autoritati nationale si jude]ene protec]ia mediului
(MMAP, ANPM; APMTM; APMCS, APMAR, APMHD)
- Autorit`]i judetene de sanatate publica (TM, CS, AR, HD)
- Institutia Prefectului ale judetelor (TM, CS, AR, HD)
- Autoritati judetene privind agricultura si dezvoltarea rural` (TM, CS, AR, HD)
- Inspectorate judetene pentru Situatii de Urgenta (TM, CS, AR, HD)
- Directiile judetene de Cultura (TM, CS, AR, HD)
- Directiile judetene Tineret si Sport (TM, CS, AR, HD)
- Inspectorate Scolare judetene (TM, CS, AR, HD)
- Administratii Apele Romane (TM, CS, AR, HD)
- Directii Silvice judetene (TM, CS, AR, HD)
- Agentia Nationala si Servicii de Arii Naturale Protejate (TM, CS, AR, HD)
- Administratii de Arii Naturale/ Nationale Protejate (TM, CS, AR, HD)
- Autoritatii publice jude]ene [i autoritati publice locale (TM, CS, AR, HD)
- Serviciul Regional Economie, Energie [i Mediul de Afaceri (TM, CS, AR, HD)
- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, (TM, CS, AR, HD)
- Institutia Prefectului ale judetelor (TM, CS, AR, HD)
Dezbaterea este deschis` publicului interesat
Topic: Dezbatere deschisa publicului interesat pentru Prezentarea raportului de mediu
al POR VEST 2021-2027
Time: Dec 13, 2021 03:00 PM Bucharest
Link conectare
ZOOM.https://zoom.us/j/93798893732?pwd>OUUzbTBMeVI5SWtjK3p0U1pNbnp4UT09,
meeting ID:937 9889 3732
passcode131313”
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prognoza c` în aceast` iarn` se va
reduce procentul de energie ob]inut`
din c`rbune.
Gazul e mai pu]in poluant, dar,
[i a[a, cu tot cu certificatele verzi
necesare, produc]ia energiei termice
pe c`rbune ([i gaz, necesar la
aprindere) era mai rentabil`. Cum
pre]ul a continuat s` creasc`, iar
E.On a aten]ionat c` va opri livr`rile
de gaz, Colterm s-a trezit f`r`
destul c`rbune în stoc – a[a cum
avertizau sursele noastre –, primarul
Dominic Fritz ajungând s` cear`
sprijin guvernamental, fie direct
financiar, fie prin punerea la dispozi]ie
a c`rbunelui din stocul de rezerv`.
Iat` decizia Tribunalului Timi[
în procesul companiei Colterm cu
CEO: „Admite cererea având ca
obiect ordonan]` de plat` formulat`
de creditoarea SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC

OLTENIA S.A., în contradictoriu
cu debitoarea COMPANIA LOCALĂ
DE TERMOFICARE COLTERM
S.A.. Oblig` pe debitoare la plata
c`tre creditoare, în termen de 20
de zile de la comunicarea ordonan]ei
de plat`, a sumei de 3.614.045,05
lei reprezentând contravaloarea
cantit`]ii de lignit energetic furnizat,
accize [i corec]ii pre] pentru perioada
decembrie 2020-februarie 2021.
Oblig` pe debitoare la plata c`tre
creditoare a sumei de 200 lei cu
titlu de cheltuieli de judecat`.
Executorie. Cu drept de cerere în
anulare în termen de 10 zile de
la comunicare. Cererea în anulare
se va depune la Tribunalul Timi[.
Pronun]at` prin punerea solu]iei la
dispozi]ia p`r]ilor prin mijlocirea
grefei instan]ei ast`zi, 12.10.2021”.
n C.M.

EXPERT INSOLVEN}~ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al
MICROROYAL SRL - „în faliment, in bankruptcy, en faillite”

ANUN}~ VÂNZAREA PRIN LICITA}IE PUBLIC~ A ACTIVULUI:
AUTOTURISM BMW 520d, an fabrica]ie 2011, 1995 cmc, putere 120 kW, culoare
negru, având nr. de înmatriculare TM-18-EVG. Pre]ul de pornire al licita]iei este de
15.000 lei, exclusiv TVA.
Licita]ia va fi organizat` la sediul lichidatorului judiciar în data de 09.11.2021, ora
12:00.
Ofertan]ii sunt obliga]i s` se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel pu]in 24
de ore înainte de data organiz`rii licita]iei, în vederea depunerii garan]iei de participare
la licita]ie de 10% din pre]ul de pornire a licita]iei, precum [i pentru achizi]ionarea
caietului de sarcini.
To]i cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare sunt invita]i s`
anun]e lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte de data licita]iei.
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine la:
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: office@expertinsolventa.ro
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