
CASA de INSOLVEN Ă BUCOVINA 

                                                                      I.P.U.R.L. 

 

 

 

PUBLICA IE DE VÂNZARE 

 

Casa de Insolvenţă Bucovina I.P.U.R.L., cu sediul în Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 
37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al SC METAL-DOR SRL« in 
faliment » «in bankruptcy » « en faillite », cod fiscal 17397690, nr. ordine ORC: J33/465/2005 cu 
sediul în ora  Salcea, nr. 181A, jud. Suceava, în cauza ce formează obiectul dosarului  nr. 8524/86/2010 
pe rolul Tribunalului Suceava,  vinde prin  

 

LICITA IE PUBLICĂ  

 

a următoarelor active aflate în proprietatea  debitoarei SC METAL-DOR SRL:  

A) BUNURI MOBILE (mijloace fixe): 

1. Generator aer cald MASTER SR 180 – pre� de strigare: 636,29 lei (142,5euro) 
2. Autoturism MERCEDES SV-94-SYM – pre� de strigare: 9.376,92 lei (2.100 euro) 
3. Calculator asamblat – pre  de strigare: 468,84 lei (105 euro) 
4. Pachet operator Phobos Likia – pre  de strigare: 669,78 lei (150 euro) 

 

B) BUNURI IMOBILE: 

1.  CONSTRUC II situate pe parcela nr. 1-CC în suprafa ă de 450 m identificate astfel: 

I. Complex comercial cu nr. cad. 3522-C1- cu regim de înăl ime par ial Subsol + Parter + 
Etaj i suprafa ă desfă urată construită 805,72 mp. Suprafa a construită la sol 327 mp. Subsolul 
are suprafa a construită de 76,72 mp, iar cea utilă de 60,39.  

II. Centrala Termică cu nr. cad. 3522-C2- cu regim de înăl ime Parter i suprafa a 
construită la sol de 75 mp.  

III. Fosă septică cu nr. cad. 3522-C3- cu suprafa a construită la sol de 7 mp. Parcela de teren 
în suprafa ă de 450 mp este înscrisă în CF nr. 30461 a ora ului Salcea (provenită din conversia pe 
hârtie a CF nr. 2016) având nr. cadastral 3522.  

  – pre� de strigare bunuri imobile: 357.997,41 lei (80.175 euro) 
 



             Licitaţia va avea loc începând cu data de 28.06.2012, ora 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Mun. Suceava, str. Ştefan cel Mare nr. 37, bl. E2, sc. B, ap. 4, jud. Suceava, i se va 
repeta săptămânal, în zilele de joi, la aceeaşi ora, până la data de 02.08.2012, dacă nu se oferă pre ul 
de pornire pentru activele licitate. Documenta ia de înscriere la licita ie va trebui depusă cu cel 
pu in 24 de ore înainte de data licita iei. Participan ii au obligaţia de a depune garanţia de 
participare la licitaţie, în valoare de 10% din preţul de pornire a licitaţiei. 

Preţurile  de pornire al licitaţiei, conform raportului de evaluare, sunt cele mai sus 
men ionate i nu includ TVA.  

În conformitate cu dispozi iile art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidator în 
exerci iul atribu iilor sale sunt dobândite libere de orice sarcini. 

To i cei care pretind un drept asupra bunurilor scoase la licita ie sunt invita i să facă 
cunoscute preten iile lor lichidatorului judiciar cu cel pu in 24 de ore înainte de data stabilită pentru 
vânzare, sub sanc iunea de a nu fi luate în considerare ulterior. 

Condiţiile de participare si regulamentul de licitaţie se regăsesc în caietul de sarcini care poate 
fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. 

INFORMA II SUPLIMENTARE:  

tel. 0745.069.222, fax 0230.210.275, e-mail: casadeinsolventabucovina@gmail.com 

 

Casa de Insolven ă Bucovina IPURL 

Lichidator judiciar al SC METAL-DOR SRL 

 
 


