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ANUNŢ DE VÂNZARE 

  

 

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

115, jud. Cluj, C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, în calitate de lichidator judiciar al 

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

str. Macului, nr. 19-21, etaj parter, ap. 1, jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul 

Cluj sub J12/2167/2013, având CUI 31972254 desemnat în această calitate în baza Hotărârii 

civile nr. 1602 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj la data de 11.07.2016 în dosarul nr. 

520/1285/2016, 

 

supune vânzării directe în mod individual activele societății debitoare SES SMART 

ENERGY SOLUTIONS S.R.L. în funcţie de cea mai bună ofertă înaintată lichidatorului 

judiciar, pentru următoarele bunuri:  

 

 Test multifuncţional FLUKE 1.653 

 Camera termoviziune FLUKE 

 Trusă solar AMPROBE 4.000 

 Osciloscop portabil 

 

Perioada pentru depunerea ofertelor va fi cea cuprinsă între data de 13.03.2019 şi data 

de 22.03.2019 inclusiv, la sediul lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY I.P.U.R.L. din 

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj. Oferta în vederea achiziţionării bunurilor 

mobile menţionate va putea fi înaintată, de asemenea, către adresele de e-mail 

administrativ@ddgi.ro, respectiv andreea.ailoaie@ddgi.ro. Menţionăm faptul că în ipoteza în 

care vor fi înaintate lichidatorului judiciar mai multe oferte, oferta cea mai bună va fi cea care va 

conţine preţul cel mai mare. 

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

  

Cameră de termoviziune FLUKE 

 

Osciloscop portabil
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Test multifuncțional FLUKE 

 

TRUSA SOLAR 

 


