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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 

S.C. ANCAROL COM-PROD S.R.L. Iasi prin  lichidator judiciar 
Dosar nr. 8350/86/2014* Tribunalul Suceava 

 
ANUNTA 

 
Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare, cu strigare, la data de 11 Septembrie 

2020, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Iasi, Str. Decebal, Nr.22A, Bl.Z8, Sc.A, 
Et.1, Ap.8, Jud. Iaşi, pentru patrimoniul societăţii debitoare ANCAROL COM - PROD S.R.L. - in 
faliment, in bancruptcy, en faillite, CUI 6872467, J33/2521/1994, cu sediul în Gura Humorului, 
str. Mănăstirea Humorului, nr.51, jud. Suceava constând într-o proprietate industrială – „Abator cu 
fabrică de preparate carne”-, situată în Bld. Bucovinei, FN, Gura Humorului, Jud. Suceava, 
alcătuită dintr-un teren intravilan în suprafaţă totală de 16.800 mp, construcţii speciale şi utilaje 
tehnologice la preţul de strigare de 13.104.718 lei, în privinţa TVA fiind aplicabilă Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

In caz de neadjudecare, urmatoarea şedinţa de licitație publica de vânzare, cu strigare, se va 
desfăşura la data de 18.09.2020, ora 1200, la aceeaşi locaţie. 

Condițiile de participare la şedinţa de licitație publică 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 Euro. 

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 licitaţiei 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, Nr.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. 

Orice persoana care emite pretentii asupra proprietăţii imobiliare poatea sa-si manifeste 
pozitia cu 5 zile inainte de data licitației, aducand la cunostinta lichidatorului orice pretentie, 
însoţită de actele doveditoare originale. 

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 


