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

SIMCODRIN COM S.R.L., cu sediul social în Bistriţa, str. Pietrosu, bl. 2A, sc. B, etaj parter, ap. 16, 

jud. Bistriţa-Năsăud, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud sub 

J6/157/1994, având CUI RO5995445 desemnat în această calitate în baza hotărârii nr. 624 

pronunţată de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal la data de 02.11.2016 în dosarul nr. 3342/112/2014, 

 

 organizează licitaţie publică cu strigare pornind de la valoarea bunurilor stabilită prin 

Raportul de evaluare întocmit de către Soc. Napoca Business S.R.L., pentru următoarele bunuri 

mobile: 

1. Descrierea bunurilor mobile supuse valorificării: 

Denumire 

bun 
Descriere 

Valoare de piață 

exprimată în lei 

conform Raport 

de evaluare 

realizat de 

societatea de 

evaluare Napoca 

Business S.R.L. 

(valoarea nu 

contine TVA) 

Valoare de piață 

exprimată în lei 

conform Raport de 

evaluare realizat 

de societatea de 

evaluare Napoca 

Business S.R.L. 

(valoarea include 

TVA 19%) 

Autoutilitară 

N1 BA 

frigorifică – 

MERCEDES-

BENZ 

• Tipul: 902.3/SPRINTER 

208D3550 

2.000,00 lei 2.380,00 lei 

• Nr. de identificare: 

WDB9023621P678947 

• An de fabricație: 1997 

• Capacitate: 2299 cmc 

• Combustibil: motorină 
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• Stare tehnică și de 

întreținere conform 

raportului de evaluare: 

incompletă 

Autoutilitară 

N2 BA 

CISTERNĂ – 

MERCEDES-

BENZ 

• Tipul: 814 L/42.5 

4.000,00 lei 4.760,00 lei 

• Nr. de identificare: 

WDB6740181K078751 

• An de fabricație: 1994 

• Km parcurși: 284.027 

km 

• Capacitate: 3972 cmc 

• Combustibil: motorină 

• Stare tehnică și de 

întreținere conform 

raportului de evaluare: 

incompletă 

Autoturism 3 

Vol Berlina – 

AUDI 

• Tipul: A6 2.5 TDI; 

10.000,00 lei 11.900,00 lei 

• Nr. de identificare: 

WAUZZZ4BX2N047312 

• An de fabricație: 2002 

• Km parcurși: 314.593 

• Capacitate: 2496 cmc 

• Combustibil: motorină 

• Stare tehnică și de 

întreținere conform 

raportului de evaluare: 

satisfăcătoare. 

 

 Licitatia va avea loc în data de 23.08.2018, 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 repetă în data de 30.08.2018, 06.09.2018, 13.09.2018 și 

20.09.2018 la aceeași oră. Descrierea bunurilor mobile şi condiţiile de participare la licitaţie sunt 

cuprinse în Caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar la 

valoarea de 300 lei (valoarea nu include TVA). 

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

anterior datei licitaţiei la sediul lichidatorului judiciar.  
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Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0364 140 293, de luni până 

vineri de la 10:00 la 17:00. 

 

DESCRIERE BUNURI 

1. Autoutilitară N1 BA frigorifică – MERCEDES-BENZ 
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2. Autoturism 3 Vol Berlina – AUDI 
 

 

 

3. Autoutilitară N2 BA CISTERNĂ – MERCEDES-BENZ 
 

 


