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TRIBUNALUL SUCEAVA 
Dosar nr. 10325/86/2013* 
Debitor S.C. TOMELY PROD COM S.R.L. << in ifaliment>><<  in bankreuptcy >><< en faillitte>> 
 

 
 

Nr. 298/02.06.2016 
 
 

PUBLICATIE DE VANZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTA 
 
 

Subscrisa SC TOMELY PROD COM SRL, in faliment, reprezentata prin lichidator judiciar INSOLVENT 
I.P.U.R.L., cu sediul in mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, Tel/Fax: 0330/802.110, E-
mail: insolvent.ipurl@yahoo.com, vinde, IN BLOC, in baza art. 156 al. 3 din Legea nr. 85/2014 si a Hotararii Adunarii 
creditorilor din data de 11.09.2015, urmatoarele bunuri: 
 

1. PROPRIETATE COMERCIALĂ situată în oraş Vicovu de Sus, Bivolăria, str. Ştefan cel Mare, nr. 163, 
judeţul Suceava, compusa din spaţiu comercial P+1E cu teren aferent de 263 mp, format din doua loturi: 
CF 30009 cu teren in suprafața de 132 mp și construcții, nr. cad. 30009-C1 (2518/2/I – parter cu încăperile 
1-5 si 2518/2/II– etaj cu încăperile 1-2) și CF 30376 cu teren în suprafață de 131 mp și construcțiile  CF 
30376-C1-U1 cu nr. cad.  2518/4/I ; CF 30376-C1-U2 cu nr. cad. 2518/4/II. 
 

2. MIJLOACE DE TRANSPORT– 4 autoutilitare 
 

3. BUNURI MOBILE-     ECHIPAMENTE 
- MATERIALE DE CONSTRUCTII conform listei de inventar din data de 

31.05.2015 (poz. 1 la 768),  

 
Pretul total de vanzare a bunurilor este 85.488 euro, fara TVA.  
Detaliile cu privire la bunuri pot fi regasite in caietul de sarcini. 
Ofertele pot fi depuse zilnic, incepand cu data de 10.06.2016 pana la data de 20.06.2016, ora 14.00, la 

sediul lichidator judiciar, din mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava sau pe e-mail- 
insolvent.ipurl@yahoo.com. 

Pot participa la negocierea directa acele persoane fizice sau juridice care achita garanţia de participare de 2% din 
preţul de pornire, achizitioneaza Caietul de sarcini la pretul de 1.200 lei, achita taxa de participare de 300 lei si depune 
oferta completa conform caietului de sarcini. 

Prezentul anunţ constituie si notificare către creditori, debitor si orice persoana fizica/juridica interesata in 
cauza. 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa 
faca dovada acestui fapt cu cel puţin 1 zi anterior datei limita de depunere a ofertelor. 

Bunurile vândute se dobândesc libere de orice sarcini conform art. 91 din Legea nr. 85/2014, cu exceptia 
sechestrului penal. 

Relatii la tel. 0745/635.844, 0330-802.110. 
 

Lichidator judiciar, 
INSOLVENT I.P.U.R.L. 

Liliana Axente 
 

 
 

 
 


