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Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L Filiala București, cu sediu social în București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Camera 
nr. 9, Sector 1 și adresă de corespondență în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr.18, et. II, jud. Cluj, în calitate de 
lichidator judiciar al societății Madera Mob SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Sat 
Oșorhei, Comuna Oșorhei, str. 3, nr. 2, jud. Bihor, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J5/536/2013, 
având C.U.I. 31442908, prin Sentința Civilă nr. 918 pronunțată în ședința din data de 11.10.2021, în dosarul nr. 
719/111/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, organizează licitații publice pentru valorificarea în bloc sau ”la 
pachet” a următoarelor active: 
 
 

1)   Pachet constând în a) Proprietate Imobiliară situată în Oșorhei + b) Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice – preț de pornire 1.690.713,00 lei + TVA – respectiv:  

 
a) Bun imobil 

 

Denumire Adresă Preț de pornire (lei) 

Imobil înscris în CF nr. 56442 
Oșorhei, nr. cad. 32/2; 33/2  
și 34/1 

Oșorhei, str. 3, nr. 2, jud. Bihor 1.622.565,00 

 
Prețul de pornire nu include TVA 

 

b) Echipamente tehnologice* 
 

Denumire Preț de pornire (lei) 

Mașină găurit balamale 364,50 

Mașină cantuit 3.280,50 

Mașină de tăiat verticală 23.841,00 

Mașină de tăiat orizontală 28.269,00 

Compresor 1.525,50 

Compresor 2.538,00 

Centru prelucrare IMA 3.874,50 

Centrală termică Victrix 3.091,50 

Recuperator căldură 351,00 

Sistem supraveghere în tub  1.012,50 

  68.148,00 

 
Prețul de pornire nu include TVA 

 

* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a). 
 

 

2) Pachet constând în a) Proprietate Imobiliară situată în Arad + b) Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice – preț de pornire 2.068.065,00 lei + TVA – respectiv:  
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a) Bun imobil 

 

Denumire Adresă Preț de pornire (lei) 

Imobil înscris în CF nr. 
304021 Arad, nr. top. 1911-
1912/b/130/2-Aradul Nou 

Arad, Calea Timișorii, nr. 195, jud. Arad 1.987.065,00 

 
Prețul de pornire nu include TVA 

 

b) Echipamente tehnologice* 
 

Denumire Preț de pornire (lei) 

Dispozitiv etajat rafturi metalice 81.000,00 

  81.000,00 

 

Prețul de pornire nu include TVA 

 

* Echipamentele se pot valorifica și separat de imobilul de la litera a). 
 
Licitaţia va avea loc în data de 15.02.2022, ora 16:00 la adresa de corespondență a lichidatorului judiciar din 
Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini (în 
valoare de 1.500,00 lei) şi depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu până la ora 12.00, în ziua anterioară celei în care se 
organizează licitația publică. 
 
În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiții în data de 28.02.2022, ora 16:00. 
 
Informații suplimentare la tel. 0751 016 040 și pe e-mail: office@solvendi.ro. 
 

SOLVENDI S.P.R.L. Filiala București 
Asociat coordonator 
Av. Sebastian Chindea-Arsinte 
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