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Dosar nr.: 1496/1285/2015
Debitor: Fastener Distribution S.R.L. (în faliment/in bankruptcy/en faillite)
cu sediul social în municipiul Cluj - Napoca, B-dul. Muncii nr. 217 - 219, Corp 1, jud. Cluj, având
număr de ordine în Registrul Comerţului J12/695/2004 şi Cod Unic de Înregistrare 16176721

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Subscrisa, Muşat & Asociaţii – Restructuring\Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei Fastener Distribution S.R.L., desemnată în această calitate prin Sentinţa
civilă nr. 1975/2016 din data de 05.10.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în Dosarul
nr. 1496/1285/2015, organizează licitaţie publică cu strigare, în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 85/2014 şi cu Regulamentul de vânzare nr. 352/05.05.2017 privind bunurile mobile aflate în
patrimoniul Fastener Distribution S.RL., aprobat de Adunarea Creditorilor Fastener Distribution
S.R.L. din data de 17.05.2017, pentru vânzarea de bunuri mobile, aşa cum sunt menţionate
în Caietul de sarcini.
Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2017, începând cu ora 11:30, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 43, et. 1, cam. 2, sector 1.
Garanţia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitată în contul unic de insolvenţă al
Fastener Distribution S.R.L.
Documentaţia de înscriere la licitaţie, prevăzută în Caietul de sarcini, va trebui transmisă
lichidatorului judiciar cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de începerea şedinţei de licitaţie.
Detaliile privind situaţia juridică a bunurilor scoase la vânzare precum şi condiţiile pe care trebuie
să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Caietul de sarcini.
Preţul Caietului de sarcini este de 200 lei (inclusiv TVA).
Caietele de sarcini şi orice alte date suplimentare şi informaţii cu privire la bunuri pot fi obţinute de
la lichidatorul judiciar Muşat & Asociaţii – Restructuring\Insolvency S.P.R.L., la numărul de
telefon: 021/202.59.00 şi la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro.
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