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ANUNŢ DE VÂNZARE 

 
 

Subscrisa DDG Insolvency IPURL cu sediul in Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 

115, jud. Cluj, C.I.F. 27987796, nr. matricol 2A0522, in calitate de lichidator judiciar al 

societații  SES SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L., cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, str. 

Macului, nr. 19-21, etaj parter, ap. 1, jud. Cluj, inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul 

Cluj sub J12/2167/2013, avand CUI 31972254 desemnat in aceasta calitate in baza hotararii 

civile nr. 1602 pronunțata de catre Tribunalul Specializat Cluj la data de 11.07.2016 in 

dosarul nr. 520/1285/2016, 

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

activelor societăţii debitoare SES SMART ENERGY SOLUTIONS S.R.L. pornind de la 

prețul de 50% din valoarea contabilă a bunurilor astfel: 

Nota: Valorile prezentate în tabel reprezintă preţul de pornire al licitaţiei  

(valoarea nu include TVA). 

 Test multifuncţional FLUKE 1.653 – preţ 1.572,41 lei + TVA; 

 Camera termoviziune FLUKE – preţ 6.177,32 lei + TVA; 

 Trusă solar AMPROBE 4.000 – preţ 5.952,69 lei + TVA; 

 Osciloscop portabil – preţ 3.750,36 lei + TVA. 

Licitaţia va avea loc în data de 31.10.2018, ora 13:00, la sediul DDG INSOLVENCY 
IPURL din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj.  

În caz de neadjudecare, licitația se repetă la datele de 07.11.2018, 14.11.2018, 
21.11.2018, 28.11.2018, 05.12.2018, 12.12.2018, 19.12.2018, 26.12.2018,  02.01.2019, 
09.01.2019, 16.01.2019, 23.01.2019, 30.01.2019, 06.02.2019, 13.02.2019, 20.02.2019, 
27.02.2019, 06.03.2019, 13.03.2019 la aceeași oră și în aceleași condiții.  
 

Descrierea completă a bunurilor și condițiile de participare la licitatie sunt cuprinse in 
Caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar. 
 

Documentația de înscriere la licitația și cauțiunea de participare vor trebui depuse cu 

cel puţin 24 ore anterior orei stabilite pentru licitație la sediul lichidatorului judiciar. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numarul de telefon: 0364-112.063. 
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DESCRIERE BUNURI 
 

1. CAMERĂ TERMOVIZIUNE FLUKE 
 

 

2. OSCILOSCOP PORTABIL  
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3. TEST MULTIFUNCȚIONAL FLUKE 

 

 

4. TRUSĂ SOLAR AMPROBE 

 

 


