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Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă

Nr. 141 / 20.07.2020

Dosar nr. 6315/30/2012
Tribunalul Timiş, Secția a II a Civilă
Debitor: Trident Production SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în
Timişoara, str.Mircea cel Bătrân nr.117-119, jud. Timis, nr. de ordine în Registrul Comerţului:
J35/2459/1994, CUI RO 6326538
Lichidator judiciar: SCP MB Management IPURL, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr.
26, jud. Timiș, RFO II 0243, CUI RO 20804476

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud.
Timiș, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în calitate de
lichidator judiciar al societății TRIDENT PRODUCTION SRL – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timişoara, str.Mircea cel Bătrân nr. 117 119, jud. Timiş, nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/2459/1994, CUI RO 6326538,
numită prin Încheierea nr. 609 din data de 30.05.2018, pronunțată de Tribunalul Timiş,
Secția a II a Civilă, în dosarul nr. 6315/30/2012, în conformitate cu hotărârea Adunării
generale a creditorilor debitorului TRIDENT PRODUCTION SRL din data de
07.02.2020, anunță scoaterea 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, a bunurilor mobile din
patrimoniul debitorului, după cum urmează:
1. Diverse echipamente, situate în localitatea Variaș, str. Gelu nr. 1330, jud. Timiș. :
Compresor Ceccato preț de strigare
Capra depozitare Jumbo (set) preț de strigare
Transportor vertical (set) preț de strigare
Dedurizator - preț de strigare
Clește prindere preț de strigare
Furcă încărcare preț de strigare
Uscător Ceccato preț de strigare

1.089 euro + TVA,
923 euro + TVA,
761 euro + TVA,
2.446 euro + TVA,
227 euro + TVA,
1.278 euro + TVA,
227 euro +TVA,

Precizăm că bunurile se vor vinde în starea care sunt, adică montate. Toate costurile
de demontare ambalare și refacere pardoseala hală vor fi făcute de către cumpărător.
2. Linie de zincare, la prețul de 17.190 euro + TVA. Locație – Variaș, str. Gelu nr.
1330, jud. Timiș. An fabricație 2007. Linia de zincare include următoarele componente:
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13 cuve polipropilenă dimensiuni 3000 x 600 x 1200 mm, hote simple, hote duble,
reducție, spălător de gaze, redresor, tablouri electrice, elemente încălzitor, pompă
magnetică, panou operare.
Precizăm că bunul se va vinde în starea care este adică montat. Toate costurile de
demontare ambalare vor fi făcute de către cumpărător.
3. Instalație galvanizare si epurare, la prețul de 4.128 euro + TVA. Locație – Variaș,
str. Gelu nr. 1330, jud. Timiș. An fabricație 1981. Instalația galvanizare si epurare
include următoarele componente: cuve.
Precizăm că bunul se va vinde în starea care este adică montat. Toate costurile de
demontare ambalare și refacere pardoseala hală vor fi făcute de către cumpărător.
4. Stație neutralizare, la prețul de 4.218 euro + TVA. Locație – Variaș, str. Gelu nr.
1330, jud. Timiș. An fabricație 2007. Stația neutralizare include următoarele
componente: tablou general de automatizare, bazine de acumulare, bazine de reacție,
bazine pentru dozarea reactivilor, vas separator, vas decantor.
Precizăm că bunul se va vinde în starea care este adică montat. Toate costurile de
demontare ambalare și refacere pardoseala hală vor fi făcute de către cumpărător.
6. Linie vopsire în câmp electrostatic – la prețul de 1.015,00 euro + TVA.
Locație – Variaș, str. Gelu nr. 1330, jud. Timiș. Linia vopsire în câmp electrostatic este
alcătuită din două echipamente.
Precizăm că linia ( echipamentele care o compun), se va (vor) vinde în starea care este
(sunt) adică montat(e). Toate costurile de demontare, ambalare vor fi făcute de către
cumpărător.
7. Utilaje, mașini, echipamente pentru prelucrarea lemnului.
Locație - Variaș, str. Gelu nr. 1330, jud. Timiș.
Prețul de strigare pentru aceste utilaje este conform listei de mai jos :
- Mașină prelucrat profile lemn
2.769,00 euro
- Set freză prelucrat uși
217,00 euro
- Presa mecanica 16 to
37,00 euro
- Masina de frezat lateral (canturi)
300,00 euro
- Polizor PD 200
28,00 euro
- Mașina de ascutit - fara numar de inventar
42,00 euro
Precizăm că utilajele, mașinile, echipamentele pentru prelucrarea lemnului se vor vinde
în starea care sunt adică montate. Toate costurile de demontare, ambalare și refacere
pardoseala hală vor fi făcute de către cumpărător.
Precizăm că utilajele, mașinile, echipamentele pentru prelucrarea lemnului se vor vinde
în starea care sunt adică montate. Toate costurile de demontare, ambalare și refacere
pardoseala hală vor fi făcute de către cumpărător.
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Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmează a fi scoase la
vânzare, sub sancțiunea decăderii, sunt rugate să facă dovada acestui fapt până cel târziu
în data de 27.07.2020, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str.
Macilor, nr. 26, jud. Timiș.
Licitația va avea loc în data de 28 iulie 2020, ora 14,00, la sediul
administratorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș cu repetabilitate,
în caz de neadjudecare, la datele de 04.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020,
01.09.2020 și în același loc și la aceeași oră, la același preț de pornire.
Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători trebuie să depună la sediul
administratorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, până cel târziu
în ziua desfășurării licitației, ora 13.00, următoarele documente:
1. Cerere de participare la licitație;
2. Dovada achitării caietului de sarcini*;
3. Dovada achitării garanției de participare** la licitație în cuantum de 10% din
valoarea de pornire a bunului pentru care se licitează
4. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că participantul cunoaşte în
amănunt starea bunului scos la vânzare.
* Prețul caietului de sarcini este 200 lei +TVA și se poate achita în numerar la sediul
lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul lichidatorului judiciar MB
MANAGEMENT IPURL, RO48BUCU875800072511R001, deschis la Alpha Bank
Timișoara, Agenția Calea Aradului, până cel târziu în ziua desfășurării licitației, ora 13.00.
** Plata sumei reprezentând garanția se poate face prin virament bancar în contul unic al
debitorului TRIDENT PRODUCTION SRL nr. RO29 BTRL 0360 1202 W030 30XX
deschis la Banca Transilvania SA, până cel târziu în ziua desfășurării licitației, ora 11.00.
Pentru programarea vizionării bunurilor, ofertanții trebuie să își anunțe în scris
intenția prin e-mail: mbmanagementtm@gmail.com.
Informații suplimentare se pot obține la nr. tel.: 0722 258352, pe e-mail:
mbmanagementtm@gmail.com sau pe site-ul administratorului judiciar: www.mb.ro.

Lichidator judiciar,
SCP MB Management ipurl,
Prin Mihail Bojincă
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