
 

                                                           
www.expertinsolventa.ro 

 
 

 

 
 

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL office@expertinsolventa.ro                                                                             Pagina 1 din 1 

Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, 330006, Tel. 0354 405232, Fax: 0254 713311 
EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București bucuresti@expertinsolventa.ro 

București, Phoenicia Business Center, Str. Turturelelor, nr.11, et.5, Sector 3, 030881, Tel.0314 380770, Fax: 0314 380771 

 EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL 
în calitate de lichidator judiciar al 

DOR PLURICOMPREST SRL – în faliment 
 

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A ACTIVELOR: 
 

1. Teren intravilan cu suprafața de 2.726 mp și casa poartă, seră, 2 magazii, șopron, curte 
balastată, căi transport, identificat în CF nr. 60856, nr. top. (765-787)/1/1-C1. Prețul total 
de pornire al licitației este de 37.900 lei, exclusiv TVA. 

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, 
et.1, Jud. Hunedoara, în data de 20.07.2022, ora 12:00.  

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 27.07.2022, în aceleași condiții. 

2. Teren intravilan cu suprafața de 3.423 mp și hală de producție și magazie și căi de acces, 
identificat în CF nr. 60018, nr. top. (765-787)/1/3/1. Prețul total de pornire al licitației este 
de 41.038 lei, exclusiv TVA. 

3. Teren intravilan cu suprafața de 3.118 mp și sediu administrativ, magazie metalică, 
centrală termică, zone verzi, căi transport, identificat în CF nr. 60857, nr. top. (765-
787)/1/5-C1. Prețul total de pornire al licitației este de 35.175 lei, exclusiv TVA. 

4. Teren intravilan cu suprafața de 2.163 mp și hală de producție, căi de acces (platforme 
betonate), identificat în CF nr. 60197, nr. top. (765-787)/1/4/2-C1. Prețul total de pornire 
al licitației este de 26.381 lei, exclusiv TVA. 

5. Teren intravilan cu suprafața de 1.488 mp și hală de producție, căi de acces (platforme 
betonate), identificat în CF nr. 60122, nr. top. (765-787)/1/4/1-C1. Prețul total de pornire 
al licitației este de 17.587 lei, exclusiv TVA. 

6. Teren intravilan cu suprafața de 11.474 mp și siloz, decantor, canale, platforme betonate, 
zone verzi, căi transport, identificat în CF nr. 60858, nr. top. (765-787)/1/6-C1. Prețul total 
de pornire al licitației este de 134.837 lei, exclusiv TVA. 

Activele sunt situate în Comuna Rapoltu Mare, Sat Bobâlna, Jud. Hunedoara 

Licitația pentru activele de la punctul 2, 3, 4, 5 și 6 va fi organizată la sediul lichidatorului 
judiciar din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. Hunedoara, în data de 20.07.2022, ora 
12:00.  

În caz de neadjudecare, licitația se va relua în datele de 27.07.2022, 03.08.2022 și 10.08.2022, 
în aceleași condiții. 

Persoanele interesate se pot înscrie la licitație cu cel puţin 48 de ore înainte de data 
organizării licitaţiei, termen până la care au obligația să depună și garanția de 10% din 
prețul de pornire a licitației. Dosarul de înscriere la licitație va cuprinde documentele și 
informațiile prevăzute în caietul de sarcini, care poate fi solicitat lichidatorului judiciar. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la:  

Tel: 0354.405.232, Fax: 0254.713.311, Email: office@expertinsolventa.ro  
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