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Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II,  jud. Cluj, în 
calitate de lichidator judiciar al BARDI INDUSTRY SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu 
sediul în loc. Vetiș, str. Principală, FN, jud. Satu Mare, organizează licitații publice:  
 

Pentru vânzarea în bloc – ca ansamblu – preț de pornire 3.315.714,30 lei + TVA: 
 
Bunuri imobile și mobile care compun ansamblul: 
 

A. Imobil situat în loc. Vetiș, str. Principală, FN, jud. Satu Mare, compus din doua loturi de teren 

adiacente și construcții,  înscrise în Cartea Funciară nr. 103400 Vetiș – teren în sup. de 5.470 mp și 

construcții constând în 2 hale producție (1.704 mp și 1.705 mp), respectiv în Cartea Funciară nr. 

103399 Vetiș – teren în sup. de 18.895 mp și construcții constând în clădire administrativă (508 

mp) și hală producție (1.664 mp); plus construcții extratabulare –  3 șoproane (200mp, 200 mp și 

50 mp), cabină poartă (6 mp), clădire centrală termică (12 mp) și clădire comandă uscătorie (12 

mp) – preț de pornire 1.795.374,00 lei + TVA. 

B. Echipamente si utilaje utilizate in industria lemnului – preț de pornire 700.746,30 lei + 

TVA. 

C. Obiecte de inventar – preț de pornire 7.584,30 lei + TVA. 

D. Stocuri de materii prime – preț de pornire 695.832,30 lei + TVA. 

E. Stoc de produse finite, marfa, materiale auxiliare si alte materiale consumabile – preț de 

pornire 24.338,70 lei lei + TVA. 

F. Autoutilitare, autoturism si utilaj pentru ridicare – preț de pornire 91.838,70 lei + TVA 

 
 

Pentru vânzarea individuală 
 
 

1. Bunuri mobile care fac și obiectul valorificării individuale – Autoutilitare, autoturism si utilaj 
pentru ridicare: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. Inm. 
Preț de 

pornire lei 

1 Autoturism Volkswagen Golf  SM-07-RUG 4.471,20 

2 Autoutilitara Ford Transit 350 SM-07-FNI 8.599,50 

3 Autoutilitara Ford Transit 350 SM-06-NGN 14.446,80 

4 Incarcator Manitor MLT 731  64.321,20 

  Prețul de pornire nu include TVA. 

 

2. Bunuri imobile care fac obiectul valorificării individuale – Parcele de teren învecinate, 
amplasate în loc. Vetiș, în fața și în lateralul locației având adresa Vetiș, str. Principală, FN, 
jud. Satu Mare – preț de pornire 227.016,00 lei + TVA, identificate astfel: 

 

➢  CF nr. 105225 Vetiș, nr. top. 255/16, 255/17, 256 Vetiș, teren cu suprafața de 14.990 mp,  
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➢  CF nr. 105250 Vetiș,  nr. top. 255/19 Vetiș, teren extravilan cu suprafața de 5.857 mp,   

➢  CF nr. 105235 Vetiș,  nr. top. 255/26 Vetiș, teren extravilan cu suprafața de 1.000 mp. 

 
 
Licitația va avea loc în data de 24.06.2020, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-
Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziționarea caietului de sarcini și 
depunerea garanției de participare de 10% din prețul bunului licitat (condiții obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitației. În caz de 
neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în data de 01.07.2020, ora 15:00. 
 
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro. 
 
 
 
SOLVENDI S.P.R.L. 
Asociat coordonator 
Av. Marius Grecu 
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