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ANUNŢ DE VÂNZARE 

 

 

Subscrisa DDG INSOLVENCY IPURL, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Septimiu 

Albini nr. 115, jud. Cluj, cod fiscal RO27987796, număr înregistrare U.N.P.I.R RFO II – 

0522, număr matricol 2A0522, reprezentată legal prin practician în insolvență Godorogea 

Daniel Lucian, în calitate de lichidator judiciar al societății INTER CONSTRUCT 2001 

S.R.L., cu sediul social în București, str. Trestiana nr. 13, bl. 15, sc. A, et. 1, ap. 8, Sector 4, 

J40/27758/1994, CUI 6879830 desemnat în această calitate prin sentinţa civilă nr. 

3786/27.03.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul cu nr. 27746/3/2011 – în 

faliment, in bankruptcy, en faillite,  

 

organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea activelor: 

 

 Fierăstrău vertical Bosch – 225,6 lei 

 Dulap etajeră Nova D0101E (2 buc.) – 54 lei/buc. 

 Corp mobil cu 3 sertare egale stejar Nova– 55,2 lei/buc. 

 Dulap stejar Nova D0111E (3 buc.) – 88,80 lei/buc. 

 Corp mobil cu 3 sertare egale stajar Nova – 63 lei 

 Dulap etajeră Nova D0101E (4 buc.) – 58,20ș lei/buc. 

 

Lichidatorul judiciar anunță vânzarea în mod individual a bunurilor mobile, prin 

licitație publică cu strigare, pornind de la prețul de 60% din valoarea de lichidare. 

 

Licitaţia va avea loc în data de 17.10.2018, ora 11:00, la sediul DDG INSOLVENCY 

IPURL din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115. În caz de neadjudecare licitaţia se 

repetă în data de 24.10.2018, 31.10.2018, 07.11.2018, 14.11.2018 la aceeași oră. 

Lista cu bunurile din componenţa activului, descrierea acestora şi condiţiile de 

participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul 

lichidatorului judiciar. 

 

 Documentaţia de înscriere la licitaţie şi cauţiunea vor trebui depuse cu cel puţin 2 ore 

anterior orei licitaţiei la sediul lichidatorului judiciar.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763 478 619 de luni 

până vineri de la ora 10:00 la 17:00.  

 

 

  


