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ANUNŢ DE VÂNZARE 

 

SERVICII REORGANIZARE ŞI LICHIDARE IPURL în calitate de lichidator judiciar al AQUATUB S.A.  – 

în faliment, conform Sentintei nr. 311/19.10.2016 pronunţată de Tribunalul Giurgiu SINDIC, în 

dosarul 747/122/2015*, organizează la sediul SERVICII REORGANIZARE ŞI LICHIDARE I.P.U.R.L. 

din Bucureşti, str. Sf. Vineri nr. 23, bloc 105B, sc. 2, et. 3, ap. 41, sector 3, în fiecare zi de vineri, 

începând cu data de 28.09.2018 ora 12:00, un număr de șase licitații publice deschise, cu 

strigare, câte 1 lictație/săptămână, pentru vânzarea bunurilor imobile proprietatea debitorului 

AQUATUB S.A., respectiv: 

 

1) Teren intravilan în suprafață de 30.000 mp situat în com. Vânătorii Mici, jud. Giurgiu, înscrisă 

în cartea funciară nr. 30050 a localității Vânătorii Mici, cu numărul cadastral 30050. Prețul 

de pornire la licitație este de 24.545,45 Euro, exclusiv TVA; 

 

2) Teren intravilan în suprafață de 36.000 mp situat în com. Vânătorii Mici, jud. Giurgiu,  înscrisă 

în cartea funciară nr. 30051 a localității Vânătorii Mici, cu numărul cadastral 30051. Prețul 

de pornire la licitație este de 29.454,55 Euro, exclusiv TVA. 

 

Persoanele care doresc să se înscrie  la licitaţie au obligaţia de a depune până la data lictației, 

garanţia de participare la licitaţie de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi obligaţia de a 

achiziţiona caietul de sarcini.  

Informaţii detaliate cu privire la bunurile oferite spre vânzare și caietul de sarcini cuprinzând 

regulamentul de vânzare cât și programarea vizionării bunurilor se pot obține de la sediul 

lichidatorului  judiciar  la telefon/fax: 031 438.25.41/031 438.25.42 – persoane de contact: 

Gabriela Clucer – e-mail:  gabrielav@insolvency.ro. 

Ofertele de participare la licitație împreună cu toate documentele solicitate se vor depune până în 
preziua licitaţiilor (zilele de joi) ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar  SERVICII 

REORGANIZARE ŞI LICHIDARE I.P.U.R.L. 

 

 

 

 


