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Anunţ de vânzare  

 

         Subscrisa DS INSOLV SPRL, in calitate de lichidator judiciar al RESPO WASTE S.A.– în 

faliment, cu sediul în Rm.Valcea, Splaiul Independentei, nr.5, bl.6, sc.A,et.1, ap.5, jud.Valcea, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J38/298/2011, CUI 28536794, desemnata prin Încheierea de 

ședință din data de 28.09.2015, pronunţată de Tribunalul Valcea, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 

3312/90/2015, anunţă organizarea licitatie publica cu strigare pentru valorificarea Presa detasabila-

Prescontainer pci 20mp Bla la pretul de 23.300 lei; Telefon Iphone 6, 64GB, la pretul de 1.200 lei; 

Centrala Termica Wiessmann 24kw, la pretul de 2.400 lei . In ceea ce priveste TVA-ul aferent activului 

valorificat, acesta va urma dispozitiile legale in vigoare. 

 Licitatia publica va avea loc in data de 22.11.2016 ora 12.00 la sediul din Rm.Valcea, Splaiul 

Independentei, nr.5, bl.6, sc.A,et.1, ap.5, jud.Valcea. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat, cel tarziu cu 

24 ore inainte de licitatie, la pretul de 500 lei, inclusiv TVA.  

Pentru participare la licitaţie se va achita o garanţie 10% din valoarea de pornire a bunurilor 

licitate. Garanţia de participare la licitaţie poate fi depusă în contul de lichidare nr. cont: 

RO60UGBI0000182008048RON, deschis la banca:  GARANTI BANK S.A. Beneficiar: RESPO 

WASTE S.A.-in faliment, CIF: 28536794;    

Informatii suplimentare referitoare la conditiile de participare la licitatie se pot obtine la sediul DS 
INSOLV SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str.Turturelelor, nr.11A, Corp C, Modul 18, Etaj 4, Sector 3 si la 
numarul de Tel/fax: +40 (21) 327 76 05 sau pe e-mail; Office@dasgroup.ro. Persoana de contact Stoica 
Daniela. 

  

 

 

 

DATE FACTURARE: 
RESPO WASTE S.A- in faliment 
Cod de identificare fiscală:  28536794 

Sediul: în localitatea Rm.Valcea, Splaiul Independentei, nr.5, bl.6, sc.A,et.1, ap.5, jud.Valcea 

Nr. Registrul comerţului: J38/298/2011 

 

 

 

mailto:office@dasgroup.ro

