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PUBLICATIE  DE  VÂNZARE

LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, lichidator judiciar desemnat în dosar nr. 

2981/86/2016 a Tribunalului Suceava, scoate la vânzare individual, prin licitatie publica, 

bunuri mobile apartinând debitorului S.C. GABIPOM STEEL S.R.L., cu sediul în com. 

Marginea, sat Marginea, nr. 631, jud. Suceava, CUI 26472520, nr. înregistrare ORC 

J33/73/2010, constând din: 

- hala nefinalizata fara funda?ie cu structura din lemn, placata cu panouri din tabla

situata în loc. Marginea, nr. 631, jud. Suceava (incinta fostului CAP), cu sd = 167,24 mp,  

amplasata pe terenul proprietatea unui ter?, pretul de pornire al licitatiei fiind de 6.000 lei, 

exclusiv TVA;

- hala nefinalizata fara funda?ie cu structura din lemn, placata cu panouri din tabla 

situata în loc. Marginea, nr. 631, jud. Suceava (incinta fostului CAP), cu sd = 38,16 mp,  

amplasata pe terenul proprietatea unui ter?, pretul de pornire al licitatiei fiind de 1.000 lei, 

exclusiv TVA;

- rest stoc marfa constând din tabla tip ?igla ?i accesorii, diferite modele ?i culori, pre? 

de pornire en-gros 3.666 lei, exclusiv TVA.

Licitatia va avea loc la data de 25.07.2018, ora 12:00, la sediul LEXINSOLV 

I.P.U.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava.
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În vederea participarii la licitatie, licitatorii au obligatia de a depune 20% din pretul 

de pornire al licitatiei în contul de lichidare judiciara deschis pe numele debitorului S.C. 

GABIPOM STEEL S.R.L. Marginea.

În caz de neadjudecare licitatia publica se va repeta în aceleasi conditii în data de 

22.08.2018 ora 12:00, 12.09.2018 ora 12:00, 03.10.2018 ora 12:00, 24.10.2018 ora 12:00 ?i în 

data de 14.11.2018 ora 12:00.

Prezenta publicatie de vânzare constituie si notificare catre creditori, debitor si orice 

persoana fizica sau juridica interesata în dosarul în cauza.

Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar sau la tel./fax 0230/551784, 

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

Lichidator judiciar,

Ec. Ceuca Ion
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