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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 

S.C. LEADER PRESS S.R.L. Iasi prin  lichidator judiciar  
Dosar nr.11887/99/2011 (nr. vechi 590/2011) Tribunalul Iași/Judecător Sindic) 

 
ANUNTA 

 
Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, pentru patrimoniul 

debitoarei S.C. LEADER PRESS S.R.L.- în faliment, constând într-un imobil în suprafața 
totală de 610,35 mp, situat în Iași, cartier Gradinari, compus din teren în suprafața de 431,35 
mp si teren în suprafața de 179 mp, cu pretul de pornire la licitatie de 187.000 lei fara TVA.  

Şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare se va desfăşura la data de 05.02.2016, 
ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, 
ap.8.  

In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare cu strigare, 
se vor desfăşura în fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului judiciar, la ora 1200. 

Condițiile de participare la licitație și condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul 
de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia 
fiind de 1.000 lei fara TVA. 

Persoanele interesate să se înscrie la licitație au obligația de a depune garanția de 
participare de 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație publică de vânzare, precum și 
obligația de a procura caietul de sarcini. 

Înscrierile se pot face cu scrisoare de participare la licitație, precum si cu toate 
documentele menționate în caietul de sarcini până în preziua licitației, ora 1200. Documentatia 
se depune la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8.  

Nedepunerea tuturor documentelor în termenul menționat anterior conduce la pierderea 
dreptului de a participa la licitație. 

Toate persoanele interesate în achiziționarea proprietății imobiliare care face obiectul 
licitației sunt invitate să se înscrie la licitație. 

Orice persoana care emite pretentii asupra patrimoniului, este rugata sa-si manifeste 
pozitia cu 5 zile inainte de data licitatiei, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice 
pretentie. 

 Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la telefon 
0742/207.571. 

 
 
 
 
 
 

Lichidator judiciar 
ACORD S.P.R.L.  

Asociat coordonator 
Nițescu Dan Nistor 

 


