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Nr. dosar: 4591/111/2013 

Tribunalul Bihor 

 

ANUNȚ DE VÂNZARE 

Pentru vânzarea bunurilor proprietatea 

CHERESTPROD SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 

 Subscrisa SCP MB Management IPURL cu sediul social în Timişoara, str. 

Macilor, nr. 26, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al 

UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de lichidator judiciar al 

societății CHERESTPROD SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 

sediul social în Sat Ghighişeni, Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor, 

J05/2585/1994, CIF RO 7023800, numit prin Încheierea nr. 1449/2013 din data de 

10.05.2013 pronunțată de Tribunalul Bihor, Secția Civilă, în dosarul nr. 

4591/111/2013,  scoate la vânzare prin licitație publică cu strigare, în 

conformitate cu Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, republicată cu 

modificările și completările ulterioare și a Codului de Procedură Civilă, urmatorele 

bunuri: 

 

 Mobilier de birou (2 birouri, 2 dulapuri cu două uşi, 1 dulap cu o uşă, 1 

canapea, 1 colţar, 1 scaun) la prețul de 4200 lei. 

 

   

 Aparat de lipit pânze marca Fulgor la prețul de 3273 lei. 
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 Clădire, investiție în curs, la prețul de 122.237 lei. 

 

 

 

Observații: clădirea este amplasată pe terenul proprietate a unor peroane fizice 

care și-au declarat dreptul de preemțiune. Materialele de construcții nu fac 

obiectul vânzării. 

 

 Licitația va avea loc în data de 23 februarie 2017, ora12:00, la sediul 

lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș.  

Dacă la licitația din data de 23.02.2018  bunurile nu se adjudecă, se va organiza o 

nouă sedință de licitație la data de 26.02.2018, ora 08:30 conform prevederilor 

Codului de Procedură Civilă. 

  

 Informații suplimentare se pot obține la nr. tel.: 0722 258352, pe e-

mail: mbmanagementtm@gmail.com sau pe site-ul lichidatorul judiciar: 

www.mb.ro. 
 

  

 

 

 


