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                    Cluj-Napoca, Str. Vînătorului, Nr. 20A                                                                                                            
                                 Tel: 0722-342090 0729-130510 
                                 Fax: 0264-434943                                                                                
                                 E-mail: office@insolventacluj.ro   
                                 Web: www.insolventacluj.ro    

 
CII Pop Vasile, tel. 0722-342090, fax: 0264-434943, e-mail: office@insolventacluj.ro , lichidatorul 
judiciar al debitoarei Prod Bovin Apahida SA , CUI: 215778, J12/1980/1991, cu sediul social în 
comuna Apahida, str. Iuliu Maniu nr. 26,  judeţ Cluj 

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ  
următoarele bunuri din averea debitoarei, situate la 10 km de municipiul Cluj-Napoca: 
 
Nr.crt Denumire  imobil Valoare 

evaluare 
(lei) 

Preţ 
pornire 
licitaţie 
(lei) 

OBSERVAŢII 

    1 Grajd nr.1+cota parte indiviză 
anexe comune 287,894 

259,105 Teren aferent în litigiu în dosar 
17764/211/2011* - Judecătoria Cluj 

    2 Grajd nr.2+cota parte indiviză 
anexe comune 508,487 

457,638 

    3 Grajd nr.3+cota parte indiviză 
anexe comune 508,487 

457,638 

    4 Grajd nr.4+cota parte indiviză 
anexe comune 596,804 

537,124 

    5 Grajd nr.5+cota parte indiviză 
anexe comune 596,804 

537,124 

    6 Grajd nr.6+cota parte indiviză 
anexe comune 596,804 

537,124 

    7 Grajd nr.7+cota parte indiviză 
anexe comune 596,804 

537,124 Teren aferent în litigiu în dosar 
17764/211/2011* - Judecătoria Cluj. 

Parțial terenul aferent aparţine 
persoanei fizice Ciorca Lidia 

    8 Grajd nr.8+cota parte indiviză 
anexe comune 596,804 

537,124 

    9 Magazie + Atelier mecanic +cota 
parte indiviză anexe comune 238,872 

214,985 Teren aferent în litigiu în dosar 
17764/211/2011* - Judecătoria Cluj 

    10 Filtru sanitar + Centrala 
termica+cota parte indiviză anexe 
comune 

237,374 

213,637 Terenul aferent aparține persoanei 
fizice Ciorca Lidia, urmare Deciziei 

Decizia Civilă nr. 174/R/2014 a 
Tribunalului Cluj  

    11 Pod bascula cantar 50 tone+cota 
parte indiviză anexe comune 13,959 

12,563 Teren aferent în litigiu în dosar 
17764/211/2011* - Judecătoria Cluj 

    12 Rampa de expeditie animale+cota 
parte indiviză anexe comune 

6,365 

5,729 Terenul aferent aparține persoanei 
fizice Ciorca Lidia, urmare Deciziei 

Decizia Civilă nr. 174/R/2014 a 
Tribunalului Cluj  

    13 Depozit de combustibil+cota parte 
indiviză anexe comune 

5,274 

4,747 Terenul aferent aparține persoanei 
fizice Ciorca Lidia, urmare Deciziei 

Decizia Civilă nr. 174/R/2014 a 
Tribunalului Cluj  

    14 Bucatarie furajera+cota parte 
indiviză anexe comune 

10,548 9,493 Teren aferent în litigiu în dosar 
17764/211/2011* - Judecătoria Cluj 

      TOTAL 4,801,280 4,321,152   
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Terenul pe care sunt edificate imobilele supuse vânzării nu aparţine averii debitorului, fiind în litigiu. 
Vânzarea  imobilelor descrise mai sus se face individual. Preţul de pornire al licitaţiei este valoarea de 
evaluare diminuată cu 10% şi nu include TVA. Pasul de supraofertare este de 2% din preţul de pornire. 
Licitaţiile vor avea loc săptămânal, în ziua de joi, orele 12,00 la biroul lichidatorului din Cluj-Napoca, 
P-ţa 1 Mai, nr. 1-2, etaj 3, cam.5. 
Cumpărătorii interesaţi vor achiziţiona caietul de sarcini al imobilului supus vânzării, de la sediul 
debitorului, pentru preţul de 500 lei cu TVA inclus.  
Cumpărătorii interesaţi vor achita în contul unic de lichidare al debitorului PROD BOVIN APAHIDA 
SA, cod IBAN  RO21 BREL 0002 0007 7787 0100 deschis la Libra Internet Bank o garanţie de 
participare în cuantum de 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru imobilulul pe care doresc să îl 
achiziţioneze. Garanţia de participare va fi virată astfel încât să fie consemnată în contul debitorului cu 
două zile înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul lichidatorului www.insolventacluj.ro . 
 


