
 
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE MOBILIARĂ 

                                                                                                                             Nr. 42 data emiterii 01.02.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3108/111/2016, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Monenci 
Cristian 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Parcul Traian, nr. 10, Oradea, jud. Bihor 
3. Debitor: SC Vial Fruct SRL, Sediul social: loc. Bratca, nr. 327, jud. Bihor, Număr de ordine în registrul comerţului 
J05/307/2014, Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO 32832755 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Boşca Crina, CIF: 36167302, Domiciliul/sediul social: Şimleu 
Silvaniei, str. Victor Deleu, nr. 16, jud. Sălaj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO I – 3966,  
Tel./fax 0742758515, 0260678988, e-mail crinabosca@yahoo.com 
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă Boşca Crina, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Vial Fruct 
SRL, conform Încheierii nr. 324/F/28.07.2016 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 
3108/111/2016, în conformitate cu Legea 85/2014, depunem prezenta publicaţie de vânzare mobilă, prin care aducem la 
cunoştinţa generală faptul că, prin Încheierea din data de 08.11.2017, judecătorul sindic a încuviinţat ca în conformitate 
cu prevederile art. 156 alin. (2), bunurile debitoarei să fie scoase la vânzare prin licitaţie publică potrivit Codului de 
procedură civilă. Până la această dată au fost organizate un număr de 5 licitaţii, fără însă a se prezenta persoane 
interesate şi a fost depusă o singură ofertă mult sub preţul stabilit de către evluatorul ANEVAR. 
Potrivit art. 768 alin. (8) NCPC, licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel prevăzut în Publicaţia de vânzare. 
Astfel, în data de 09.02.2018, ora 12:00, va avea loc la sediul UNPIR Sălaj, în Zalău, str. S. Bărnuţiu, nr.3, bl.A26, sc.B, 
ap.26, jud. Sălaj, vânzarea la licitaţie publică a următoarelor bunuri mobile: 
-autoturism marca Opel Meriva, înmatriculat cu nr. BH-11-FX, an fabricaţie 2003, având nr. de identificare 
WOLOXCE7554075884, culoare alb, bun mobil evaluat la suma de 7.500 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 5.625 lei; 
-autoturism marca Mercedes Benz S320, înmatriculat cu nr. 5380 FPG, an fabricaţie 2007, având nr. de identificare 
WDD2210801A126144, culoare gri, bun mobil evaluat la suma de 36.400 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 27.300 lei; 
-autoturism marca Land Rover Sport, înmatriculat cu nr. BH-76-ALT, an fabricaţie 2009, având nr. de identificare 
SALLSAA249A188662, culoare alb, bun mobil evaluat la suma de 29.700 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 22.275 lei; 
-Transpalet cu cântar HP ESR 20,bun mobil evaluat la suma de 2.100 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 
1.575 lei; 
-Stivuitor NISSAN, bun mobil evaluat la suma de 12.300lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 9.225 lei; 
-Platforma CAS 300kg serie 1152348, bun mobil evaluat la suma de 400 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 300 lei; 
-Radiator ulei+ Salo Singer 9 elemenţi, bun mobil evaluat la suma 100 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 
75 lei; 
-Transpalet 2500 kg, bun mobil evaluat la suma de 3 x250 = 750 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 3 x 
187,5 = 562,5 lei; 
-Multifuncţională CANON PIXMA, bun mobil evaluat la suma de 100 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 75 lei; 
-Scaun birou, bun mobil evaluat la suma de 50 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 37,5 lei; 
-Calculator Intel Pentium 3240 4G, bun mobil evaluat la suma de 500 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 
375 lei; 
-KYOCERA DC 2018, bun mobil evaluat la suma de 200 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 150 lei; 
-Platformă CELLY, bun mobil evaluat la suma de 500 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 375 lei; 
-Aerotermă, bun mobil evaluat la suma de 20 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 15 lei; 
-Samsung Galaxy S4, bun mobil evaluat la suma de 150 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 112,5 lei; 
-ACER AZI 601 18.5 INTEL N2830, bun mobil evaluat la suma de 500 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, 
fiind 375 lei; 
-Mobilier birou, bun mobil evaluat la suma de 2 x 650 = 1.300 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 2 x 
487,5 = 975 lei; 
-Mobilă birou, bun mobil evaluat la suma de 900 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 675 lei; 
-Tableta SAMSUNG GALAXY TAB3, model Lite SM T-110, bun mobil evaluat la suma de 300 lei, preţul nou de 
pornire, diminuat cu 25%, fiind 225 lei; 
-Telefon Samsung S5, bun mobil evaluat la suma de 430 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 322.5 lei; 
-Scaun directorial, bun mobil evaluat la suma de 150 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 112,5 lei; 
-Scaun TOYO, bun mobil evaluat la suma de 3 x 50 = 150 lei, preţul nou de pornire, diminuat cu 25%, fiind 3 x 37.5 = 
112,5 lei; 
-Platforma MTW-V 1500kg-cimentată în incinta West Market, bun mobil evaluat la suma de 1.700 lei, preţul nou de 
pornire, diminuat cu 25%, fiind 1.275 lei. 
Preţul de pornire al bunurilor a fost stabilit prin raportul de evaluare din data de 23.03.2017, de către expertul evaluator 
autorizat ANEVAR Jakabffy Csongor Bencze; valorile din tabel NU includ TVA. 



Potrivit art. 769 alin. 3, vânzarea bunurilor mobile mai sus specificate, se va putea efectua fie separat pentru fiecare bun 
în parte, fie împreună. 
Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 762 Cod Procedură Civilă, publicată 
într-un ziar şi afişată la sediul lichidatorului, Primăria Bratca şi la Tribunalul Bihor. 
De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 761 Cod Procedură Civilă, despre ţinerea licitaţiei au fost înştiinţaţi 
creditorii precum şi deţinătorul bunurilor. Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitaţie 
publică să-l anunţe pe lichidatorul judiciar înaintea datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie să se prezinte la data ora, locul şi ora stabilită, iar 
până la această dată să depună ofertele de cumpărare. În cazul în care nu se va reuşi valorificarea activelor din 
patrimoniul debitoarei S.C. VIAL FRUCT S.R.L., licitaţia se va relua în fiecare luni, începând cu data de 12.02.2018 la 
sediul UNPIR Sălaj, cu începere de la ora 12. 
Orice relaţii privind activele le găsiţi la sediul lichidatorului, sediul UNPIR Sălaj şi tel. 0742758515, între orele 11 – 15. 
 Lichidator judiciar, CII Boşca Crina  
 
 


