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În faliment, in bankruptcy, en faillite
Nr. 485/25.06.2018

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE

LEXINSOLV  I.P.U.R.L. Suceava,  lichidator judic iar desemnat în dosar nr. 1933/86/2016 al 

Tribunalului Suceava, urmare încheierii d in ?edin?a publica din data de 29.09.2017 în dosarul în 

cauza ?i a hotarârii nr. 109/14.02.2018 în dosar asociat nr. 1933/86/2016/a5, scoate la vânzare, 

individual, prin  lic itatie publica conform Codului de procedura civila, bunuri mobile proprietatea 

debitorului S.C. DUM ISTRELI S.R.L., cu sediul în mun. Suceava, str. M ircea Damaschin, nr. 1B, 

jud. Suceava, CUI 27009486, constând din:

- Aparat automat de sudura UNIROOF, pre? de pornire al lic ita?iilor 6.600 lei;

- Ciocan rotopercutor 1500w, pre? de pornire al lic ita?iilor 1.250 lei;

- Compresor trifazat, pre? de pornire al licita?iilor 825 lei;

- GCE14-08-704-imp speed cu cap de taiere, pre? de pornire al lic ita?iilor 1.900 lei;

- Generator de sudura w220dc, pre? de pornire al lic ita?iilor 1.050 lei;

- Ma?ina de gaurit cu coloana ?i masa dreapta, pre? de pornire al lic ita?iilor 1.400 lei;

- Ma?ina de gaurit cu diamant d8e 162us, pre? de pornire al lic ita?iilor 1.080 lei;

- Ma?ina de gaurit cu talpa magnetica, pre? de pornire al lic ita?iilor 875 lei;

- Ma?ina de în?urubat cu impact, pre? de pornire al lic ita?iilor 525 lei;

- Superior 260 invertor aparat de sudura, pre? de pornire al lic ita?iilor 975 lei;

- Autoutilitara Mercedes Benz 110D, an fabrica?ie 1998, 72 kW, motorina, nr. înmatriculare

SV70DUM , pre? de pornire al lic ita?iilor 2.050 lei;

- Birotica ?i obiecte de inventar, pre? de pornire al lic ita?iilor 8.930 lei.

REORGANIZARE, LICHIDARE JUDICIARA, FALIMENT
Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, cod 720214, jud. Suceava  
Tel./Fax 0230551784 Mobil 0745635896 
E-mail – lexinsolv@yahoo.com, web – www.lexinsolv.ro    

                                            

     

I.P.U.R.L.
LexInsolv



Bunurile scoase la vânzare pot fi vizionate la sediul debitorului S.C. DUM ISTRELI S.R.L. din 

mun. Suceava, str. M ircea Damaschin, nr. 1B, jud. Suceava.

Conform men?iunilor existente în raportul de evaluare nr. 755/30.09.2016 a bunurilor 

men?ionate mai sus, precizam urmatoarele:

Echipamentele tehnologice, utilizate la realizarea de confec?ii metalice sau lacatu?arie, 

achizi?ionate în perioada 2010 – 2015 din pia?a second-hand sau magazinele de profil, se afla într-o 

stare de func?ionare satisfacatoare.

Starea tehnica a mijlocului de transport este nesatisfacatoare, având o vechime scriptica mai 

mare decât durata normala de func?ionare. 

Licitatia va avea loc la data de 25.07.2018 ora 11:00, la sediul LEXINSOLV I.P.U.R.L. din 

mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava.

În vederea participarii la lic itatie, lic itatorii au obligatia de a depune 20%  din pretul de 

pornire al lic itatiei în contul de lichidare judic iara RO09BTRL03401202S66871XX deschis la Banca 

Transilvania pe numele debitorului S.C. DUM ISTRELI S.R.L. Suceava. 

În caz de neadjudecare , lic itatia publica se va repeta în aceleasi conditii în  data de 22.08.2018 

ora 11:00 ?i în data de 12.09.2018 ora 11:00.

Prezenta publicatie de vânzare constituie si notif icare catre creditori, debitor si orice 

persoana fizica sau jurid ica interesata în dosarul în cauza.

Informatii suplimentare la sediul lich idatorului judic iar sau la tel./fax 0230/551784, 

0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, web: www.lexinso lv.ro.

Lichidator judiciar,

Ec. Ceuca Ion
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