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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 

 
S.C. W&S CORPORATION S.R.L. Iasi prin  lichidator judiciar  

               Dosar nr. 4855/99/2015 (nr. vechi 259/2015) Tribunalul Iași/Judecător Sindic 
 

ANUNTA 
 

Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 04.11.2016, 
ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, 
ap.8, jud. Iaşi, pentru patrimoniul debitoarei S.C. W&S CORPORATION S.R.L. - in faliment, 
in bancruptcy, en faillite, CUI 16177360, cu număr de înregistrare la Registrul Comerţului 
J22/365/2004 constând în: Aer conditionat, Agregat congelare (utilaj), Cantar, Feliator, Lada 
congelator, Lada frigorifica orizontala, Modul autoservire casa de marcat, Navete pvc, Rafturi 
metalice autoservire, Raft paine, Raft pal (modul separator prezentare), Raft pal vracuri, 
Scanner fix, Scanner manual, Vitrina Frigorifica la preţul de strigare la şedinţa de licitaţie 
publică de 9.369 lei, valoare fără TVA. 

 
In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, 

se vor desfăşura la data de 11.11.2016 si 18.11.2016 ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar 
din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. 

Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică de vânzare cu strigare și 
condițiile de adjudecatare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul 
lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 700 lei. 

Poate participa la şedinţa de licitatie publică de vânzare cu strigare orice persoana care 
isi manifesta, intentia de cumparare si care pana in preziua şedinţei de licitatie ora 1200, depune 
o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al şedinţei de licitație si face dovada 
achizitionarii caietului de sarcini. 

Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu 
toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 
1200. Documentatia se depune la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, 
bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. Iaşi. Nedepunerea tuturor documentelor în termenul menționat 
anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. 

Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor mobile care fac obiectul şedinţei 
de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. 

Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor mobile care fac obiectul şedinţei 
de licitație publică de vânzare cu strigare, este rugata sa-si manifeste pozitia cu 5 zile inainte 
de data şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, 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 
Nitescu Dan Nistor 


