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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 BASIS RANCH S.R.L., cu sediul social în comuna Aiton, sat Aiton, str. Principală FN, 

jud. Cluj, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub J12/718/2011, având CUI 

28237067, desemnat în această calitate în baza încheierii civile nr. 1571 pronunţată de Tribunalul 

Specializat Cluj la data de 05.10.2018 în dosarul nr. 961/1285/2014, 

organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea bunului imobil constând în teren 

arabil situat în intravilanul localității Cămin, judeţul Satu-Mare, înscris în CF nr. 100257, cu 

o suprafață de 20.400 mp, pornind de la preţul de 4 lei/mp + TVA, respectiv de la suma de 

81.600 lei+TVA.  

Conform Certificatului de urbanism nr. 09/22.10.2019 emis de Primăria Cămin, există 

posibilitatea racordării terenului prin extindere la reţelele tehnico-edilitare publice existente în zonă 

(gaz, canalizare, apă potabilă). Folosința propusă curți-construcții. 

 Totodată, conform PUZ pentru instalaţie producere energie electrică din biogaz aprobat 

prin HCL nr. 31/2012, imobilul este situat în intravilanul comunei Cămin-zonă industrială-

P.O.T.-15%, C.U.T.-0,15%. 

Licitaţia va avea loc în data de 19.05.2021, ora 15:30, la sediul 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  26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, 16.06.2021 în aceleași condiții și la aceeaşi oră.  

Descrierea bunului imobil şi condiţiile de participare la licitaţie sunt cuprinse în Caietul de 

sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei + TVA. 

Documentaţia de înscriere la licitaţie şi cauţiunea în cuantum de 5%, vor trebui depuse cu 

cel putin 24 de ore anterior datei licitaţiei, la sediul lichidatorului judiciar. Pasul de licitație este de 

5% din valoarea imobilului, la care se adaugă TVA dacă se va impune. 

Termenul de plată al prețului va fi de 30 zile de la momentul adjudecării. 

Adjudecatarul va suporta toate costurile notariale generate de vânzarea imobilului, 

inclusiv contravaloarea extrasului CF pentru contractul autentic. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763-478 619, de luni până 

vineri de la 10:00 la 17:00. 

 



     

Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 115, jud. Cluj, cod poştal 400457 | Tel: +4-0745-260873, +4-0748-888132 |  
Fax: +4-0364-112063 | e-mail: daniel@godorogea.ro | www.ddgi.ro 

DETALII LINIARE IMOBIL 

 

  


