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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 Art Crystal SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul 
în Turda, str. Bogata, nr. 2A, jud. Cluj, organizează licitații publice pentru vânzarea în bloc – ca 
ansamblu a bunurilor care compun Fabrica de Sticlă, sub rezerva ca activele să nu se valorifice în 
cadrul licitațiilor din datele de 08.07.2020 și 15.07.2020 și sub condiția aprobării noi strategii de 
valorificare de către adunarea creditorilor. 
 
Bunurile care fac obiectul valorificării constau în: 
 
A. Imobil situat în Mihai Viteazu, str. Bogata FN, jud. Cluj, compus din teren în ST=3.066 mp, 
edificat cu construcții P+E, compus la parter dintr-un coridor şi o hală, la etaj un coridor şi o hală cu 
SC=1046 mp si SD de 2092 mp, anexă SC=17 mp compusă din casa racleți, suprafaţă construită 
de 1063 mp. Imobilul este înscris în C.F. nr. 51732 Comuna Mihai Viteazu, sub nr. cadastral 
640/1/2/2/1/3/2, 640/2/2/1/3/2 – preț de pornire 204.112,40 lei + TVA. 
 
B. Bunuri mobile de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și stocurilor – preț de pornire 
50.773,60 lei + TVA. 
 
 
Licitația va avea loc în data de 16.07.2020, 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 22.07.2020, ora 
15:00. 
 
Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro. 
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