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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă 
  

Dosar nr.: 4591/111/2013     Nr. 239/22.09.2017  
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
 

 
 
Debitor: CHERESTPROD SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social în Sat Ghighişeni, Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor, 
J05/2585/1994, CUI RO 7023800; 

 
Subscrisa SCP MB Management IPURL, cu sediul social în Timișoara, 

str. Macilor nr. 26, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Formelor de Organizare 
al UNPIR cu nr. RFO II0243, CUI RO 20804476, prin reprezentant legal d-
nul Mihail Bojincă, 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, CUI RO 7023800, în temeiul art. 21 din Legea 85/2006, 
formulăm prezentul: 

 
Informare privind stadiul procedurii de vânzare a bunurilor , debitorului 

CHERESTPROD SRL 
 
În vederea respectării prevederilor art. 25 din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, de la ultimul termen, au fost întreprinse demersuri 
cu privire la valorificarea parțială a activului societății, prezentate în cele ce 
urmează: 
 
 

II. Valorificarea activului. 
 
Prin publicația de vânzare nr. 100/20.04.2017, lichidatorul judiciar, a 
anunțat scoaterea la vanzare prin licitație publică a urmatorului bun: 

 
INCINTĂ SECȚIE PRODUCȚIE CHERESTEA situată în localitatea Ghighișeni 
nr. 188/A, jud.Bihor, compusă din teren în suprafață totală de 7.518 mp cu 
cladire hala gater cu suprafața construită de 251 mp și clădire sediu 
administrativ P+M în suprafață construită desfășurată de 128 mp la prețul 
de 302.497 lei (fără TVA) compusă din: 

-Teren extravilan în suprafaţă de 1137 mp, inscris in CF nr. 50072, 
situat în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1466, 
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cu număr topo 465/2, intabulat pe numele societății sub B1, cu 
încheierea nr. 757/2002. 
-Teren extravilan în suprafaţă de 3065mp, înscris in CF nr. 50074, 
situat în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1519, 
cu număr topo 466. 
-Teren extravilan în suprafaţă de 435mp, teren împreună cu hală gater 
si instalatie de energie electrică de forță, înscris in CF nr. 50073, situat 
în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1421, cu 
număr topo 462. 
- Teren extravilan în suprafaţă de 2881mp, teren împreună cu sediu 

administrativ, compus din casă in regim P+M, înscris in CF nr. 50809, situat 
în Comuna Rieni, Sat Ghighișeni, provenit din conversia CF 1137, cu număr 
topo 464,465/1. 

 Licitația-I-a a avut loc în data de 24 mai 2017, ora1200, la sediul 
lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș. 
 La aceasta sedință de licitație nu a fost prezent niciun participant. 

 Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat în ziarul Crișana 
nr. 7946/26.04.2017, pe pagina www.executari.com și pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.mb.ro. 

Totodată, anunțul a fost afișat la sediul CHERESTPROD SRL din 
Ghighişeni, Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor, la sediul Primăriei 
Ghighișeni, precum și la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiș. 

 
Având in vedere ca în urma licitației din 24 mai 2017 bunul nu a fost 

valorificat, lichidatorul judiciar a reluat licitația (Sedinta a-II-a) in data de 
03.08.2017, conform publicației de vânzare nr. 158/11.07.2017. 

Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat în ziarul Crișana 
nr. 8008/12.07.2017, pe pagina www.executari.com și pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.mb.ro. 

Totodată, anunțul a fost afișat la sediul CHERESTPROD SRL din 
Ghighişeni, Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor, la sediul Primăriei 
Ghighișeni, precum și la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Macilor, nr. 26, jud. Timiș. 

La aceasta ședință de licitație nu a fost prezent niciun 
participant. 

 
Prin notificarea din 01.08.2017, Sere Flore si Sere Iuliana, în calitate 

de coproprietari ai terenului scos la licitație în procedura de lichidare a 
societății Cherestprod SRL, și-au făcut cunoscută intenția de a-și exercita 
dreptul de preemțiune in procedura de licitație. 

 
Având in vedere că în urma licitației din data de 03.08.2017 bunul nu 

a fost valorificat, conform art. 769 alin(9) din Codul de Procedură Civilă, 
lichidatorul judiciar a reluat licitația (sedinta a-III-a) in data de 
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21.08.2017, ora1200, de  la prețul de 151.250 lei reprezentând 50% din 
prețul inițial de 302.497 lei prevăzut în publicația de vânzare nr. 
100/20.04.2017. 

Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat în ziarul Crișana 
din data de 10.08.2017, pe pagina www.executari.com și pe site-ul 
lichidatorului judiciar, www.mb.ro. 

La aceasta ședință de licitație nu a fost prezent niciun 
participant. 

 
Având in vedere că în urma licitației din data de 21.08.2017 bunul nu 

a fost valorificat, lichidatorul judiciar supune aprobării adunării 
creditorilor propunerea, ca dacă, la următoarea licitație nu sunt ofertanți 
pentru achiziția la prețul de 151.250 lei reprezentând 50% din prețul inițial 
de 302.497 lei prevăzut în publicația de vânzare nr. 100/20.04.2017, chiar 
dacă se vând în același timp și cotele părți ale garanților Sere Flore și soția, 
să reia licitația de la același preț și să vândă bunul conform prevederilor 
Codului Civil, la cea mai bună ofertă în aceiași ședință. 

Lichidatorul judiciar constată că în timp proprietatea se degradează 
în mod natural și este absolut necesar să fie valorificată în cel mai scurt 
timp. 

 
Lichidator judiciar,  

SCP MB Management IPURL,  
Prin Mihail Bojincă 
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