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 persoanaă fizică Seleșiu Sorin, desemnat în această calitate în baza

Hotărârii nr. 2546 din data de 29.09.2015, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul
cu nr. 871/1285/2014/A1*;


al debitorului persoană fizică BENEA PAUL-SORIN, 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 persoană fizică MOGA (fostă SELEȘIU) ANCA-ELENA,

desemnat în această calitate conform Hotărârii nr. 1898 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 de 2.000 euro/parcare :

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr.Cadastral parcare
4885/10
4884/13
4884/14
4884/21
4884/24
4884/25
4884/27
4884/29
4884/36
4884/37

Nr.parcare conform renumerotare
3
6
7
14
17
18
20
22
29
30

Licitaţia va avea loc în data de 12.03.2019, 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 15.03.2019, 19.03.2019, 22.03.2019, 26.03.2019,
29.03.2019, 02.04.2019, 05.04.2019, 09.04.2019, 12.04.2019, 16.04.2019, 19.04.2019, 23.04.2019,
26.04.2019, 30.04.2019, 03.05.2019, 07.05.2019, 10.05.2019, 14.05.2019 și la data de 17.05.2019 la
aceeași oră.
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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. Pasul
de licitație va fi în cuantum de 200 euro.
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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