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   Nr. iesire 5606/24.11.2022 
TRIBUNALUL SUCEAVA  
SECTIA II-A CIVILA  
DOSAR NR. 7540/86/2017 
DEBITOARE: LUSDAN SRL  – în faliment, in bankruptcy, en faillite 
 

PUBLICATIE DE VANZARE 

 

Subscrisa R & I Group SPRL, cu sediul in str. Clopotarii Vechi nr. 27, Bucuresti, reprezentata legal de catre 

Asociat Coordonator Elena Cosma si prin imputernicitii Georgeta Varian si Bogdan Irimia, conform Deciziei 

de inventariere nr. 2870/24.06.2020, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei LUSDAN SRL, cu sediul 

in Sat Dornesti, Comuna Dornesti, nr. 937, jud Suceava, J33/178/2006, CUI 18347739, desemnati prin 

Sentinta nr. 301 din data de 02.07.2019 in dosarul nr. 7540/86/2017 aflat pe rolul Tribunalului Suceava, 

Sectia II-a Civila, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea urmatorului bun imobil din 

patrimoniul societatii LUSDAN SRL: 

• Constructie avand denumirea ”GRAJD”, suprafata construita la sol 1.261 mp, identificata prin nr. Cad 

30264-C6, inscrisa in Cartea Funciara nr. 30264 a localitati Dornesti si instalatie sala de muls DeLaval 

2’5 MPS 510, la prețul de pornire de 191.071,00 €, exclusiv TVA. 

 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. 

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul 

lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.  
 

Licitația va avea loc în data de 07.12.2022 ora 15°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În 

cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații la aceeași ora și în același loc în data de 14.12.2022 si 

11.01.2023.  

 

Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor 

trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 16:00 la sediul lichidatorului judiciar. 

Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini care poate fii achizitionat incepand cu data 

publicarii anuntului de vanzare. 

 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail 

bogdan.irimia@ri-group.ro. 
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