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ANUNŢ DE VÂNZARE 

  

Subscrisa DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 

115, jud. Cluj, având C.I.F. RO27987796, în calitate de lichidator judiciar: 

 al debitorului persoana fizica Selesiu Sorin, cu domiciliul în sat Baciu, comuna Baciu 

nr. 910, jud. Cluj, CNP 1770509060799, desemnat în această calitate în baza Hotărârii nr. 

2546/2015 pronunţată la data de 29.09.2015 de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 

871/1285/2014/A1*; 

 al debitorului persoană fizică BENEA PAUL-SORIN, cu domiciliul în Cluj-Napoca, 

Calea Dorobanților, nr. 74, ap. 11, jud. Cluj, identificat cu CNP 1740526120688, având CI seria KX 

nr. 499069 eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.08.2006, desemnat în această calitate în 

baza hotărârii nr. 2797 din data de 21.10.2015, pronunțată de către Tribunalul Specializat Cluj în 

dosarul cu nr. 873/1285/2014/a1*; 

 al debitoarei persoana fizica MOGA (fosta SELESIU) ANCA-ELENA, cu 

domiciliul în sat Baciu, comuna Baciu, str. Transilvaniei, nr. 10, sc. 1, ap. 20, jud. Cluj, CNP 

2820510125791, desemnat în această calitate conform Hotărârii nr. 1898/2016 pronunţată la data de 

28.09.2016 de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul cu nr. 874/1285/2014/a1*, 

organizează licitaţie publică cu strigare în vederea vânzării în mod individual a bunurilor 

imobile ale debitorilor pornind de la preţul menţionat în tabelul de mai jos: 

NR. 

CRT. 
NR. AP. DESCRIERE IMOBIL 

SUPRAFAȚĂ 

UTILĂ 

VALOARE 

exprimată în euro 

conform Raportului 

de Evaluare 

 

 

Valoare/mp 

exprimată în 

euro 

1 
ap. 12A bl. B2, 

sc. 1 (supanta) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, debara, vestibul 

52.83 mp 33.917 642 

2 
ap. 12B bl. B2, 

sc. 1 (supanta) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, debara, vestibul 

52,78 mp 33.885 642 

3 
ap. 24A bl. B2, 

sc. 2 (supanta) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, debara, vestibul 

52.78 mp 33.885 642 

4 
ap. 12A bl. B3, 

sc. 1  (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 
52,83 mp 33.917 642 
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baie, vestibul, debara 

5 
ap. 12B bl. B3, 

sc. 1  (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, vestibul, debara 

52,78 mp 33.885 642 

6 
ap. 24A bl. B3, 

sc. 2 (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, vestibul, debara 

52,78 mp 33.885 642 

7 
ap. 24B bl. B3, 

sc. 2  (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, vestibul, debara 

52,83 mp 33.917 642 

8 
ap. 12A bl. B4, 

sc. 1 (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, vestibul, debara 

52,83 mp 33.917 642 

9 
ap. 12B bl. B4, 

sc. 1 (supantă) 

ap. semifinisat compus din 

cameră de zi, bucătărie, 

baie, vestibul, debara 

52,78 mp 33.885 642 

 

Licitaţia va avea loc în data de 05.09.2018, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar DDG 

INSOLVENCY I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. În caz de neadjudecare 

licitaţia se va repeta în data de 07.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018, 19.09.2018, 21.09.2018, 26.09.2018, 

28.09.2018, 03.10.2018 și în data de 05.10.2018 la aceeași oră. 

Descrierea bunurilor imobile şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de 

sarcini care poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar la prețul de 250 lei + TVA. 

Documentaţia de înscriere la licitaţie şi cauţiunea vor trebui depuse cu cel puţin 24 de ore anterior 

datei licitaţiei la sediul lichidatorului judiciar.  

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763/478 619.  
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DESCRIERE IMOBILE 

Muzeul Apei, nr. 24, BL B2, SC 1, AP 12A SUPANTĂ 

 
Muzeul Apei, nr. 24, BL B2, SC 1, AP 12B SUPANTĂ 
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Muzeul Apei, nr. 24, BL B2, SC 2, AP 24A SUPANTĂ 

 
Muzeul Apei, nr. 26, BL B3, SC 1, AP 12A SUPANTĂ 
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Muzeul Apei, nr. 26, BL B3, SC 1, AP 12B SUPANTĂ 

 
Muzeul Apei, nr. 26, BL B3, SC 2, AP 24A SUPANTĂ 
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Muzeul Apei, nr. 26, BL B3, SC 2, AP 24B SUPANTĂ 

 
Muzeul Apei, nr. 28, BL B4, SC 1, AP 12B 

 


