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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, o construcție structurată pe 2 nivele (P+1E) destinată 

secției pentru industrializarea laptelui, al cărei preț de pornire este de 366.000,00 lei fără 

TVA, fiind scutit de plata taxei pe valoarea adăugată în baza prevederilor articolului 141, 

alin. (2), lit. f) din Legea numărul 571/2003 privind Codul Fiscal. Caracteristicile 

generale ale construcției sunt următoarele: 

 situată în comuna Frumosu, satul Deia, nr. 761, județul Suceava; 

 amplasată pe o suprafață de 973 mp teren construit; 

 înscrisă în cartea funciară nr. 30519 a Comunei Frumosu, sub numărul 

cadastral 382-C1; 

 a fost supusă subzidirilor de rezistență, recompartimentării și supraînălțării 

cu un etaj; 

 dispune de placaje interioare murale; 

 dipune de pardoseli cu faianță și gresie pe aproximativ 80% din suprafețe; 

 dispune de instalații de energie electrică, alimentare cu apă, canalizare 

 prezintă rețele electrice de forță; 

 dispune de spații climatizate și spațiu frigorifer; 

 are în dotare rețea de hidranți externi. 
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Fotografii ale bunului imobil oferit spre vânzare sunt prezentate în paginile 3 

- 9 ale 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. 

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. 

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 bunului imobil care face 

obiectul licitației, este obligat să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită 

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

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

oferit 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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