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Dosar nr. 303/1371/2019                                        

Debitor: S.C. Hel Con Struct S.R.L. Sîncraiu de Mureş 

 în faliment   in bankruptcy   en faillite  

Nr. de înreg. O.R.C. J26/1285/2008, C.U.I. 24178146 

NR. IESIRE 45313IS/15.11.2021 

Referință internă: 55/M.R.L./2020 

 

A N U N Ț SELECȚIE EVALUATOR  

 

Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., reprezentată prin asociat 

coordonator Mititelu Corneliu, cu sediul procesual ales în Mun. Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 

4, birou 42, județ Cluj, în calitate de lichidator judiciar al debitorului  S.C. Hel Con Struct 

S.R.L., Nr. de înreg. O.R.C. J26/1285/2008, C.U.I. 24178146, cu sediul social în  Sat Nazna, Comuna 

Sîncraiu De Mureş, Str. Tineretului, Nr. 16, Judet Mureş, desemnat prin sentința civilă din data de 

23.10.2020, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureș, în dosarul nr. 303/1371/2019,  

Prin prezenta, vă invită să depuneţi până la data de 02.12.2021, ora 16:00, oferta de 

servicii în scopul angajării unei firme specializate pentru realizarea lucrării de evaluare în conformitate 

cu Standardele A.N.E.V.A.R., a bunului imobil aflat în patrimoniul S.C. HEL CON STRUCT S.R.L., 

constând în: 

 teren intravilan în suprafață de 1022 mp, situat în localitatea Nazna, str. Principală, nr. 11, 

județ Mureș, înscris sub A1, cu nr. cad. 55245. 

Ofertele se depun: la sediul ales al lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare 

Iaşi S.P.R.L. din Cluj Napoca, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 4, birou 42, jud. Cluj, sau prin e-mail la adresa 

cluj@insolventa.ro. 

Deschiderea ofertelor se va face pe data de 03.12.2021, ora 12:00. 

Oferta trebuie să conţină obligatoriu: preţ, termen execuţie, modalităţi şi termene de plată, cu 

mentiunea că plata serviciilor prestate se va putea efectua dupa valorificarea bunurilor ce trebuie 

evaluate. 

 Solicităm anexat ofertei, certificatul de atestare din care reiese că sunteţi calificat 

şi atestat pentru efectuarea acestei lucrari. 

Relaţii suplimentare la nr. telefon 0758-049.900 sau e-mail : cluj @insolventa.ro 

Lichidator judiciar, 

Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.  

             Practician în insolvenţă, Pop Noemi Andreea 
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