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Nr. 1168/01.08.2019

PUBLICATIE  DE  VÂNZARE

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

4520/86/2014* al Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin licitatie publica, individual, 

bunuri imobile ?i mobile apartinând debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ?I PRESTARI 

SERVICII S.R.L., cu sediul în ora? Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, CUI 756668, aflat în 

procedura falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2006, constând din: 

* activul format din teren cur?i-construc?ii în suprafa?a totala de 7.331 mp, din care 

2.500 mp cu nr. cadastral 1557 înscris în cartea funciara nr. 30457, 4.831 mp cu nr. cadastral 

30429 înscris în cartea funciara nr. 30429 a comunei cadastrale Cajvana, pe care sunt 

amplasate un numar de 10 construc?ii cu nr. cadastral 1557 – C1, 30429 – C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7, C8, C9, situat în ora? Cajvana, nr. 1996, jud. Suceava, pre?ul de pornire al 

licita?iilor publice fiind de 1.701.060 lei, exclusiv TVA;

- bunurile mobile proprietatea debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ?I PRESTARI 

SERVICII S.R.L. Cajvana, din care o parte sunt evaluate ca materiale refolosibile,

* autoturism Skoda Fabia, nr. înmatriculare SV99MPS, pre? de pornire al licita?iilor 

publice în suma de 2.316 lei, exclusiv TVA;

* autoutilitara Mercedes Benz Sprinter 208 D KA, nr. înmatriculare SV90MPS, pre? 

de pornire al licita?iilor publice în suma de 2.923 lei, exclusiv TVA;

* autoutilitara Dacia furgon, nr. înmatriculare SV06SXI, pre? de pornire al licita?iilor 

publice în suma de 1.654 lei, exclusiv TVA; 
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* autoutilitara Gaz Gazelle, nr. înmatriculare SV97MPS, pre? de pornire al licita?iilor 

publice în suma de 4.136 lei, exclusiv TVA;

* autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV94MPS, pre? de pornire al 

licita?iilor publice în suma de 8.603 lei, exclusiv TVA;

* semiremorca Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXX, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 6.204 lei, exclusiv TVA;

* autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV95MPS, pre? de pornire al 

licita?iilor publice în suma de 10.092 lei, exclusiv TVA;

* semiremorca Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV80HXU, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 6.204 lei, exclusiv TVA;

* autotractor DAF tip FT85CF 380, nr. înmatriculare SV98MPS, pre? de pornire al 

licita?iilor publice în suma de 11.498 lei, exclusiv TVA;

* semiremorca Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 6.204 lei, exclusiv TVA;

* semiremorca Kogel, tip SN 24P 100/1060, nr. înmatriculare SV83MPS, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 8.217 lei, exclusiv TVA;

* linie de panifica?ie, pre? de pornire al licita?iilor publice în suma de 38.190 lei, 

exclusiv TVA;

* autoutilitara Mercedes Benz Sprinter, nr. înmatriculare SV91MPS, pre? de pornire 

al licita?iilor publice în suma de 2.068 lei, exclusiv TVA;

* autoutilitara MAN 19362, nr. înmatriculare SV02ZDC, pre? de pornire al licita?iilor 

publice în suma de 7.583 lei, exclusiv TVA;

* autotractor DAF tip TE85XC/CF 85 380, nr. înmatriculare SV93MPS, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 7.583 lei, exclusiv TVA;

* autotractor DAF tip FT85.430 380/4X2, nr. înmatriculare SV07FGY, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 7.583 lei, exclusiv TVA;

* semiremorca Schwartzmuller SPA 3E EURO, nr. înmatriculare SV88MPS, pre? de 

pornire al licita?iilor publice în suma de 6.204 lei, exclusiv TVA;

* IFRON D204, pre? de pornire al licita?iilor publice în suma de 6.342 lei, exclusiv 

TVA.

Pre?urile de pornire reprezinta 60% din valorile stabilite prin rapoartele de evaluare 

existente la dosarul cauzei.

Licitatia va avea loc la data de 28.08.2019, ora 11:00, la sediul LEXINSOLV 

I.P.U.R.L. din mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava.



În vederea participarii la licitatie, licitatorii au obligatia de a depune 10% din pretul 

de pornire al licitatiei în contul de lichidare judiciara nr. RO42BTRLRONCRT00W6312002

deschis la Banca Transilvania pe numele debitorului S.C. MICA INDUSTRIE ?I PRESTARI 

SERVICII S.R.L. Cajvana.

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

18.09.2019 ora 11:00.

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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