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Tribunalul Suceava - Sectia a-II-a Civila 
Dosar nr. 4001/86/2016 
Debitoare: SC Cosiben Construct SRL <<in faliment>> 
 

 
Nr. 1203/01.11.2018 

PUBLICATIE DE VANZARE 
PRIN LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE 

 
Subscrisa S.C. COSIBEN CONSTRUCT S.R.L., cu sediul in sat Voitinel, com. Voitinel nr. 755, 

camera 2, jud. Suceava, înregistrata in Registrul Comerțului Suceava sub nr. J33/234/2011, CUI 28134290, 
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, desemnat conform 
SC nr. 295/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Suceava- Secţia a-II-a Civila, în dosarul 4001/86/2016, vinde, 
in bloc, prin licitatie publica bunurile debitoarei dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE 
Valoare de 

piaţă, 
EUR 

1 TEREN EXTRAVILAN GĂLĂNEȘTI- 5.469,00 mp  850 
2 SPAȚIU ADMINISTRATIV, P+M, Scs = 80,00 mp 11.300 
3 HALĂ UTILAJE, P, Scs = 514,00 mp 8.750 
4 OBIECTE INVENTAR (conform listei de inventariere) 145 

  TOTAL ACTIV 21.045 
 
Preţul  de pornire al licitaţiei este cel mai sus indicat si reprezinta 50% din valoarea de evaluare. 

Pretul nu include TVA.  
Lista detaliata a bunurilor, condiţiile de participare la licitatia publica cat si Regulamentul acesteia sunt 

prezentate in Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat pentru suma de 1.000 lei de la sediul lichidatorului 
judiciar. 

Licitațiile vor avea loc în zilele de 12.11.2018, 20.11.2018, 28.11.2018 si  06.12.2018, orele 12:00, la 
sediul lichidator judiciar, din mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava. 

Pot participa la licitaţie acele persoane fizice si/sau juridice care achita garanţia de participare de 1% din 
preţul de evaluare, taxa de participare de 500 lei si îşi anunţa intenţia de participare la licitaţie cu cel puţin 1 zi 
anterior datei acesteia. 

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 licitatie, au obligatia, sub sanctiunea 
decaderii, sa faca dovada acestui fapt pana la data licitatiei. 

Bunurile vândute se dobândesc libere de orice sarcini conform art. 91 din Legea nr. 85/2014. 
Relatii la tel. 0745/635.844, 0330-802.110. 

 
Lichidator judiciar, 

INSOLVENT I.P.U.R.L. 
 


