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Tribunalu l Suceava
Dosar nr. 7007/86/2013 *
În faliment, in bankruptcy, en faillite
Nr. 365 /10.0 5.20 21
P UBLICA? IE DE VÂNZARE
LEXINSOLV S.P .R.L. Suceava, lichidator judic iar desemnat în dosar nr. 7007/86/2013* al
Tribunalu lu i Suceava, scoate la vânzare prin lic ita?ie publica, în b loc, bunuri mob ile apar?inând
debitorulu i S.C. P ELLETS P RODUCTION S.R.L. Baia, cu sediu l în com. Baia, str. Ulmu lu i, nr. 125,
jud. Suceava, CUI 26292448, constând din :
- lin ie tehnologica pentru fabricare brichete din rumegu? cu o capacitate de produc?ie de 500
kg/h, cu putere totala instalata de 35 kw , rezu ltând brichete cu diametrul de 60 mm, pretul de
pornire al licitatiei fiind de 94.000 lei, exclusiv TVA.
Bunurile scoase la vân zare sunt situate în com. Baia, sat Bogata, str. V. Stroiescu, nr. 11, jud.
Suceava.
Licita?ia va avea loc la data de 26.0 5.20 21 ora 14:00, la sediul LEXINSOLV S.P .R.L. din mun.
Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava.
În vederea participarii la lic ita?ie, lic itatorii au ob liga?ia de a depune 10% din pre?ul de
pornire al lic ita?ie i în contul de lichidare judiciara al debitorulu i S.C. P ELLETS P RODUCTION
S.R.L. Baia.
În caz de neadjudecare lic ita?ia publica se va repeta în acelea?i condi?ii în data de 16.06.20 21
ora 1 4:00, 07.07.2021 ora 14:00, 28 .07.2021, ora 14:00 ?i în data de 18.08 .2021 ora 14:00.
P rezenta publica?ie de vânzare constituie ?i notificare catre creditori, debitor ?i orice
persoana fizica sau jurid ica interesata în dosarul în cauza.
Informa?ii sup limentare la sediu l 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

