
 

                                             societate de practicieni în insolvenţă 
 
                                                             

 

Sediu social:  București, Bd. Aviatorilor, nr. 43, Et. 1, Cam. Nr. 9, Sector 1, CIF 31915119, RFO0686 

Adresă de corespondenţă: Cluj-Napoca, str. Pitești, nr.18, et.II, Cluj, T:+40.364.146.512,  F:+40.364.146.515,  E:office@solvendi.ro 

 
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 Humanik Import-Export SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în 
Bistrița, str. C-tin Roman Vivu, nr. 15, sc. D, et. P, ap. 44, județ Bistrița-Năsăud, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J06/97/2003, C.U.I. RO 15236477, prin Sentința Civilă nr. 398 pronunţată în ședința din data 
de 22.10.2021, în dosarul nr. 4252/112/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, organizează licitații 
publice pentru valorificarea următoarelor active: 
 
 

1) Proprietate Imobiliară constând în APARTAMENT SEDIU situat în Bistrița, str. C-tin Roman Vivu, nr. 15, 
sc. D, et. P, ap. 44, județ Bistrița-Năsăud – preț de pornire 193.416,00 lei + TVA  

 

2) Proprietate Imobiliară constând în GARAJ situat în Bistrița, B-dul. Independenței, nr. 99A și 99B, județ 
Bistrița-Năsăud – preț de pornire 43.185,00 lei + TVA  

 
3) Bunuri mobile constând în echipamente birotică, mijloace de transport, obiecte de inventar 

(valorificare la pachet sau individual) – preț de pornire total 88.916,00 lei + TVA  
 
Licitaţia va avea loc în data de 10.02.2022, 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 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 24.02.2022, 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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