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ANUNȚ DE VÂNZARE 

prin licitație publică cu strigare 

 
 

Societatea profesională PROLEADER INSOLV I.P.U.R.L. (succesoarea în 

drepturi și obligații a C.I.I. Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul social în municipiul 

Suceava, bulevardul George Enescu, nr. 16A, sc. A, ap. 5, județul Suceava şi sediul 

procesual ales la sediul secundar și pentru corespondenţă din municipiul Suceava, str. 

Universităţii, nr. 18, judeţul Suceava, tel./fax 0230 22 11 77, identificată prin CIF 

32539586, reprezentată legal prin practician în insolvență ec. Șerban Mihaiela-

Gabriela, în calitate de lichidator judiciar desemnată prin Sentinţa nr. 834/14.05.2013 

pronunţată de Tribunalul Suceava - Secţia civilă, în dosarul nr. 15208/86/2011, privind pe 

debitoarea S.C. LACTO - ZAHARIA S.R.L. – societate aflată în faliment, cu sediul 

social în Comuna Frumosu, sat Deia, nr. 761, judeţul Suceava, înmatriculată la Oficiul 

Registrul Comerţului sub numărul J33/1909/1994, având CUI 6526480, vă înştiinţăm cu 

privire la oportunitatea de a achiziționa contra-cost, individual sau în bloc, prin 

licitație publică cu strigare, elemente de mobilier, detaliare în tabelul de mai jos: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire produs 
Canti
tate 

Preț Unitar 
(lei fără TVA) 

Valoare (lei 
fără TVA) 

TVA (lei) 
Valoare 
(inclusiv 

TVA) 

Elemente de mobilier 

1 Birouri (mobilier de birou) 3 105,00 315,00 75,60 390,60 

2 Cuier metalic 1 115,00 115,00 27,60 142,60 

3 Dulap pal melaminat (pentru pungi) 1 60,00 60,00 14,40 74,40 

4 
Dulap vestiar 9 compartimente (pal 
melaminat) 

1 272,00 272,00 65,28 337,28 

5 
Dulap vestiar suspendat (pal 
melaminat) 

1 98,00 98,00 23,52 121,52 

6 Dulapuri în 2 uşi (mobilier de birou) 3 115,00 345,00 82,80 427,80 

7 
Scaune fixe tapiserie material textil 
(mobilier de birou) 

4 55,00 220,00 52,80 272,80 

Total elemente de mobilier 1.425,00 342,00 1.767,00 

 

Fotografii ale bunurilor oferite spre vânzare sunt disponibile pentru descărcare 

până pe data de 18.12.2013 la adresa de internet https://www.wetransfer.com/downloads/  

9a470ca979acf21fb7ce95d914ba317d20131211124457/403933bbb9edcc8cd19a8a04bed

85c4a20131211124457/3ee55a, dar și în pagina 3 a prezentului anunț. 

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul secundar al PROLEADER 

INSOLV I.PU.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la 

data de 02.12.2013, ora 12:00 iar în caz de neadjudecare a bunurilor licitația se va repeta 

săptămânal, în fiecare zi de luni, la aceeași oră până la data de 06.01.2014. 

https://www.wetransfer.com/downloads/9a470ca979acf21fb7ce95d914ba317d20131211124457/403933bbb9edcc8cd19a8a04bed85c4a20131211124457/3ee55a
https://www.wetransfer.com/downloads/9a470ca979acf21fb7ce95d914ba317d20131211124457/403933bbb9edcc8cd19a8a04bed85c4a20131211124457/3ee55a
https://www.wetransfer.com/downloads/9a470ca979acf21fb7ce95d914ba317d20131211124457/403933bbb9edcc8cd19a8a04bed85c4a20131211124457/3ee55a
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Licitarea se va face începând de la prețurile de pornire cu un pas de licitare de 

5%, crescator, din ultimul preț oferit de participanții la licitație. 

Menționăm că vânzarea se va face pe bază de factură fiscală iar prețul final 

va include și taxa pe valoarea adăugată. 

Cererea scrisă pentru participarea la licitație se va depune la sediul nostru din 

municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, cu cel puțin o zi înaintea datei de ținere a 

licitației, împreună cu dovada în original de depunere a garanției de participare la licitație 

de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective. 

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile și imobile 

care fac obiectul licitației să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită 

pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege. 

De asemenea, în cazul în care doriți mai multe informații cu privire la bunurile 

oferite spre vânzare nu ezitați să ne contactați telefonic la unul din numerele 0230 22 11 

77, 0726 49 99 90 sau 0757 57 68 95, prin fax la numărul 0230 22 11 77 sau prin e-mail 

la adresele office@insolventasuceava.ro sau insolventasuceava@gmail.com sau 

vizitați website-ul nostru www.insolventasuceava.ro. 

 
*
 

PROLEADER INSOLV I.P.U.R.L. 
Asociat unic coordonator, 

Ec. Şerban Mihaiela-Gabriela

                                                           
*
 Întocmit Viorela Vasiliu 
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