CII Pop Vasile, tel. 0722342090, 0729130510, fax: 0264437165, e-mail: office@insolventacluj.ro,
lichidatorul judiciar al debitoarei Ben & Ben SA-în faliment în dosar nr. 1735/1285/2007-Tribunalul
Specializat Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/734/1997, cod de identificare fiscală
RO9488240, sediul social: Piaţa 1 Mai nr. 1-2, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, vinde individual, prin licitaţie
publică următoarele bunuri mobile din averea debitoarei:
Echipamente tehnologice

Nr.

Articol

VALOARE
STABILITĂ
PRIN
EVALUARE
-lei

PREȚ
PORNIRE
LICITAȚIElei

19
20

STATIE DE ASFALT ROCHETTI
ROCKMIX 6150
STATIE DE BETOANE

795,600
28,738

636,480
22,990

21

STATIE DE CONCASARE SI
SORTARE CHIODINI 200T/H

928,200

742,560

Părți sociale deținute de debitor
Nr.
crt.

DENUMIRE
SOCIETATE

NUMĂR DE
ĂNREGISTRARE
ÎN REGISTRUL
COMERŢULUI

1

BB IMOBILIARE SRL

J12/439/2004

2

ATHOS BMB SRL

5

6

CUI

COTA DE
PARTICIPARE

PĂRŢI
SOCIALE/A
CŢIUNI

16917230

99.00%

198

VALOAREA
STABILITĂ PRIN
EVALUARE
/PREȚ PORNIRE
LICITAȚIE-lei99,000

J12/3999/2005

16120739

100.00%

17000

170,000

PANPETROL COM
SRL

J12/301/1996

8155370

5.47%

1447

14,468

BEN&BEN
COMPANY SRL

J12/2794/1994

6623393

9%

297

10,056

OBSERVAŢII

ÎN FALIMENT
ÎN FALIMENT
IN
REORGANIZAR
E JUDICIARĂ
ÎN FUNCȚIUNE

Se vând în bloc, prin licitație publică: 10 buc. echipamente tehnologice specifice construcțiilor de
drumuri, cu grad de uzură 100%.
Licitaţiile vor avea loc săptămânal, în ziua de joi, orele 11,00 la biroul lichidatorului din Cluj-Napoca,
P-ţa 1 Mai, nr. 1-2, etaj 3, cam.5. Preţul de pornire al licitaţiei nu include TVA.
Pasul de licitaţie este de 0,5% din preţul de pornire.
TVA urmează a fi calculată în funcție de prevederile Codului Fiscal aplicabile la momentul vânzării.
Cumpărătorii interesaţi vor achiziţiona caietul de sarcini al bunului supus vânzării de la biroul
lichidatorului pentru preţul de 50 lei plus TVA.
Lichidatorul va furniza toate informaţiile solicitate de către potenţialii cumpărători, va asigura
posibilitatea consultării raportului de evaluare şi vizionarea bunurilor care se vând.
Cumpărătorii interesaţi vor achita în contul unic de lichidare al debitorului BEN & BEN SA, cod
IBAN RO39 BTRL 0130 1202 9232 82XX deschis la Banca Transilvania SA o garanţie de participare
în cuantum de 15% din preţul de pornire al licitaţiei pentru bunul mobil pe care doresc să îl
achiziţioneze. Garanţia de participare va fi virată astfel încât să fie consemnată în contul debitorului cu
două zile înainte de data licitaţiei. Garanţia se restituie în caz de neadjudecare sau se constituie ca
avans plată preţ, în caz de adjudecare.
Plata integrală a preţului se face în termen de 30 de zile de la adjudecare , sub sancţiunea anulării
vânzării bunului şi nerestituirea garanţiei.
Lichidatorul va asigura întocmirea tuturor documentelor de vânzare: proces-verbal de licitaţie, procesverbal de adjudecare, contract de vânzare-cumpărare, proces-verbal de predare/primire, factură fiscală.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului www.insolventacluj.ro .

