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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, având C.I.F. RO27987796, nr. matricol 2A0522, tel: 0763478619, în 

calitate de lichidator judiciar al societăţii VXN COMPANY S.R.L. (în faliment, in 

bankruptcy, en faillite), cu sediul social în municipiul Arad, str. Sinaia, nr. 17, ap. 9, jud. Arad, 

CUI: 18410704, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad 

sub nr. J2/305/2006, desemnată în baza Hotărârii nr. 53 din 01.02.2021 pronunțată de către 

instanță în dosarul nr. 2537/211/2020 de pe rolul Tribunalului Arad, 

 

 supune vânzării directe în mod individual următorul bun aparținând societății 

debitoare VXN COMPANY S.R.L. în funcție de cea mai bună ofertă înaintată 

lichidatorului judiciar: 

 Autoturism marca Dacia Logan, nr. înmatriculare AR-23-VXN, motorizare 1.5 

DCI, an fabricație 2007, având seria de șasiu: UU1LSDJKH38219786. 

 

Perioada pentru depunerea ofertelor va fi cea cuprinsă între data de 22.11.2021 și data 

de 22.12.2021, inclusiv. 

 

Bunul mobil va fi vândut cu TVA. Pentru a fi luată în considerare, oferta înaintată de 

către orice persoană interesată trebuie să conțină prețul oferit, care trebuie menționat sub 

forma ” X lei+TVA”. 

 

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar DDG INSOLVENCY 

I.P.U.R.L. din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini, nr. 115, jud. Cluj sau pot fi transmise pe 

adresa de e-mail „ionut.blidar@ddgi.ro”.  

 

Menționăm faptul că în ipoteza în care vor fi înaintate lichidatorului judiciar mai multe 

oferte, oferta cea mai bună va fi cea care va conține prețul cel mai mare. Dacă vor exista două 

oferte, cu aceeași sumă, considerate ca fiind cele mai bune, raportat la prețul cel mai mare, va fi 

declarat câștigător ofertantul care va oferi termenul cel mai scurt de plată. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0763-478619, 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 

 

Prezentare bun: 

 

 

 

 


