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Județul Suceava
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DUO MAT RETAIL S.R.L., cod unic de înregistrare: 33675012
România
Tribunalul Suceava
judeţul Suceava, mun. Suceava
str. Ştefan cel Mare nr. 62, cod poştal 720062
telefon: 0230-214948, fax. 0230-530025
Dosar nr.804/86/2018
Comunicare sentinţa nr. 285 din 15.06.2018
emisă la: 15.06.2018
Către,
Debitoare - SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul în cu sediul în Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, judeţ Suceava, cod de
identificare fiscală 33675012, număr de ordine în registrul comerţului J33/832/2014;
Lichidator judiciar provizoriu - Business Suport Solutions SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Calea Chişinăului, nr. 17,
et. 4, Cam. 405, judeţ Iaşi;
Creditoare - SC Asico Trans SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101B, judeţ Suceava, cod unic de
înregistrare RO 6726321, număr de ordine în registrul comerţului J33/2193/1994.
Se comunică, alăturat, copia Sentinţa nr. 285 din data de 15.06.2018 pronunţată în dosarul nr. 804/86/2018 de
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
*
România
Tribunalul Suceava, Secţia a II-a Civilă
Dosar nr. 804/86/2018
Legea 85/2014
Sentinţa nr. 285
Şedinţa publică din data de 15 iunie 2018
Instanţa constituită din:
Judecător sindic: Mitric Laura-Iuliana
Grefier: Mocanu Alina Manuela
Pe rol, soluţionarea cererii de deschidere a procedurii de insolvenţă, formulată de creditorul SC Asico Trans SRL, cu
sediul în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101B, judeţ Suceava, cod unic de înregistrare RO 6726321, număr de ordine
în registrul comerţului J33/2193/1994, contradictoriu cu debitorul SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul în cu sediul în
Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101A, judeţ Suceava, cod de identificare fiscală 33675012 , număr de ordine în registrul
comerţului J33/832/2014.
La primul şi al doilea apel nominal, făcute în şedinţă publică, potrivit art. 121 alin.5 din HCSM nr. 1375/2015, lipsesc
părţile.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosar au fost depuse, prin corespondenţă,
oferte privind desemnarea ca administrator/lichidator din partea practicienilor în insolvenţă Cabinetul Individual de
Insolvenţă Nicoară Maria – Cristina, Lex Grup Reorganizare I.P.U.R.L, Alpinsolv SPRL, Casa de Insolvenţă Avi
Consulting IPURL, Business Support Solution S.P.R.L. şi OMSIA Insolvency SPRL.
Judecătorul sindic reţine că prin dispoziţia preşedintelui de secţie prin care prezenta cauză a fost repartizată la completul
de judecată C1FF.
Considerând îndeplinite dispoziţiile art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă, judecătorul sindic
încuviinţează, în temeiul art. 258 Cod procedură civilă, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.
În temeiul art. 45 lit.d) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic va proceda, la desemnarea, aleatorie, luând în
considerare ofertele depuse la dosar din partea practicienilor în insolvenţă, în ordinea ataşării lor, dispoziţie aplicabilă în
contextul soluţionării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, urmând a fi avut în vedere a cincea ofertă
înregistrată .
Nefiind alte cereri prealabile de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, judecătorul sindic constată cauza
în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.
Declarând dezbaterile închise,
Judecătorul sindic,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 16.02.2018 şi înregistrată sub nr. 804/86/2018 creditorul SC Asico Trans
SRL a solicitat deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă faţă de debitorul SC Duo Mat Retail SRL, în
conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014; înscrierea creanţei SC Asico Trans SRL. în tabelul
creanţelor debitoarei Duo Mat Retail în cuantum total de 197.066,03 lei - creanţă garantată, formată din suma de
184.925,36 Lei, reprezentând contravaloarea facturilor nr. 1486005/12.09.2016, în sumă de 4.114,01 lei, nr.
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1486006/12.09.2016 în sumă de 7.923,91 lei, nr. 1486007/12.09.2016, în sumă de 7.923,91 lei, nr. 1486008/12.09.2016,
în sumă de 7.923,91 lei, nr. 1486017/20.09.2016, în sumă de 7.087,44 lei, nr. 1486018/20.09.2016, în sumă de 6.999,60
lei, nr. 1486019/21.09.2016, în sumă de 8.490,00 lei, nr. 1486020/21.09.2016, în sumă de 7.131,84 lei, nr.
1486021/21.09.2016, în sumă de 7.131,84 lei, nr. 1486023/22.09.2016, în sumă de 6.821,76 lei, nr.
1486032/30.09.2016, în sumă de 43.394,39 lei, nr. 1486047/05.10.2016, în sumă de 8.375,04 lei, nr.
1486048/05.10.2016, în sumă de 7.736,40 lei, nr. 1486052/06.10.2016, în sumă de 9.068,34 lei, nr.1486079/18.11.2016,
în suma de 9.975,17 lei, nr. 1486080/23.11.2016, în sumă de 7.118,40 lei, nr. 1486083/21.12.2016, în sumă de 7.247,52
lei, nr. 1486093/23.01.2017, în sumă de 7.187,12 lei, şi nr. 1486094/27.01.2017, în sumă de 17.032,42 lei, emise în
baza Contractul de vanzare cumpărare comerciala nr.943/27.11.2015; precum şi din suma de 12.140,67 Lei,
reprezentând contravaloarea facturilor nr. 1518025/21.06.2017, în sumă de 8.828,25 lei, nr. 1518026/30.06.2017 în
sumă de 4,19 lei, nr. 1518027/30.06.2017, în sumă de 3,45 lei, nr. 1518028/30.06.2017, în sumă de 232,52 lei, nr.
1518029/30.06.2017, în sumă de 11,90 lei, nr. 1529663/27.07.2017, în sumă de 2.014,71 lei, nr. 1532983/16.08.2017, în
suma de 1.045,05 lei, emise în baza Contractul de prestări servicii distribuire mărfuri paletizate nr. 190/01.04.2016.
În motivare, creditorul a arătat că, creanţa este garantată conform Contractului de ipotecă mobiliara nr.01 din
02.06.2016, înscris în Arhiva Electronica de Garanţii Reale Mobiliare sub nr. 2016-00045973419568 – FGU.
A precizat că, la data de 27.11.2015 a fost încheiat Contractul de vânzare cumpărare nr.943/27.11.2015 între SC Asico
Trans SRL, în calitate de vânzător, şi S.C. Duo Mat Retail SRL, în calitate de cumpărător, obiectul contractului fiind
reprezentat de comercializarea materialelor de construcţii, conform anexelor, care fac parte integrantă din contract.
Se mai arată că, SC Asico Trans SRL şi-a respectat obligaţiile contractuale şi a livrat cantitatea de mărfuri solicitată de
către cumpărătoarea SC Duo Mat Retail SRL şi a procedat la transmiterea, către debitoarea S.C. Duo Mat Retail SRL a
facturilor nr. 1486005/12.09.2016, în sumă de 4.114,01 lei, nr. 1486006/12.09.2016 în sumă de 7.923,91 lei, nr.
1486007/12.09.2016, în sumă de 7.923,91 lei, nr. 1486008/12.09.2016, în sumă de 7.923,91 lei, nr.
1486017/20.09.2016, în sumă de 7.087,44 lei, nr. 1486018/20.09.2016, în sumă de 6.999,60 lei, nr.
1486019/21.09.2016, în sumă de 8.490,00 lei, nr. 1486020/21.09.2016, în sumă de 7.131,84 lei, nr.
1486021/21.09.2016, în sumă de 7.131,84 lei, nr. 1486023/22.09.2016, în sumă de 6.821,76 lei, nr.
1486032/30.09.2016, în sumă de 43.394,39 lei, nr. 1486047/05.10.2016, în sumă de 8.375,04 lei, nr.
1486048/05.10.2016, în sumă de 7.736,40 lei, nr. 1486052/06.10.2016, în sumă de 9.068,34 lei, nr.1486079/18.11.2016,
in suma de 9.975,17 lei, nr. 1486080/23.11.2016, în sumă de 7.118,40 lei, nr. 1486083/21.12.2016, în sumă de 7.247,52
lei, nr. 1486093/23.01.2017, în sumă de 7.187,12 lei, şi nr. 1486094/27.01.2017, în sumă de 17.032,42 lei.
Susţine creditoarea că, deşi SC Asico Trans SRL şi-a respectat obligaţiile contractuale S.C. Duo Mat Retail SRL nu a
înţeles să îşi respecte obligaţiile contractuale şi nu a efectuat plata facturilor.
Creditoarea a precizat că, la data de 27.11.2015 a fost încheiat Contractul de prestări servicii distribuire mărfuri
paletizate nr.190/01.04.2016 între SC Asico Trans SRL, în calitate de beneficiar, şi S.C. Duo Mat Retail SRL, în calitate
de prestator, obiectul acestui contract fiind reprezentat delegarea unor atribuţii ale SC Asico Trans SRL - membru
Pallex Express SRL, către SC Duo Mat Retail SRL, în schimbul unui comision. SC Asico Trans SRL, în calitate de
Membrul al Reţelei Pallex, refactura către Duo Mat Retail SRL, în calitate de Prestator toate taxele pretinse de către
Titular - conform art.9 din Contract.
Se mai precizează că, SC Asico Trans SRL şi-a respectat obligaţiile contractuale şi a procedat la transmiterea, către
debitoarea S.C. Duo Mat Retail SRL a facturilor nr. facturilor nr. 1518025/21.06.2017, în sumă de 8.828,25 lei, nr.
1518026/30.06.2017 în sumă de 4,19 lei, nr. 1518027/30.06.2017, în sumă de 3,45 ei, nr. 1518028/30.06.2017, în sumă
de 232,52 lei, nr. 1518029/30.06.2017, în sumă de 11,90 lei, nr. 1529663/27.07.2017, în sumă de 2.014,71 lei si nr.
1532983/16.08.2017, in suma de 1.045,05 lei.
Susţine creditoarea că având în vedere faptul că S.C. Duo Mat Retail SRL nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale
asumate şi nu a achitat facturile emise în baza celor două contracte asumate de către debitoare, SC Asico Trans SRL
este îndreptăţită să formuleze prezenta cerere.
În drept, creditorul a invocat prevederile art. 5, art. 65 alin. 1 si art. 70 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborat cu art. 194 din NCPC, precum si orice alte prevederi legale.
În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului, judecătorul sindic reţine următoarele:
Potrivit art. 5 pct. 29 lit. a) şi b) din Legea nr. 85/2014 insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se
caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile;
insolvenţa se prezumă atunci când debitorul, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor;
prezumţia este relativă; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă
datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.
Totodată, art. 5 pct. 72 al aceluiaşi act normativ stipulează că valoarea prag, ce reprezintă cuantumul minim al creanţei
necesar pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii insolvenţei, este de 40.000 lei atât pentru creditori,
cât şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de
Legea nr. 31/1990, republicată, pentru creanţe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariaţi este de 6 salarii
medii brute pe economie/salariat.
Conform art. 5 pct. 47 din Legea nr. 85/2014, procedura simplificata reprezintă procedura de insolvenţa prevăzuta de
prezenta lege, prin care debitorul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 38 alin. (2) intră direct în procedura
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falimentului, fie odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, fie după o perioada de observaţie de maximum 20 de zile,
perioadă în care vor fi analizate elementele prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d).
Potrivit art. 38 alin. (2) lit. c) pct. 4 din Legea nr. 85/2014, incident în speţă, procedura simplificată prevăzută de
prezentul capitol se aplică debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă care fac parte din categoriile prevăzute la alin.1 şi
îndeplinesc una din următoarele condiţii: sediul social/profesional nu mai există sau nu mai corespunde adresei din
registrul comerţului.
Se constată, faţă de înscrisurile de la dosar, depuse conform art. 70 din Legea nr. 85/2014 că debitoarea înregistrează
datorii către creditoare de peste 60 de zile în suma de 197.066,03 lei.
De asemenea, creditoarea a dovedit împrejurarea că debitele acumulate de debitor depăşesc valoarea - prag impusă de
lege, ridicându-se la suma de 197.066,03 lei, pentru plata căreia nu există fonduri băneşti suficiente, fiind, astfel,
îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 5 pct. 20 din textul legislativ amintit.
Mai mult, împrejurarea că debitorul nu s-a prezentat în instanţă pentru a-şi formula apărări cu privire la fondurile sale
disponibile şi situaţia sa patrimonială şi nici nu a produs vreo dovadă că deţine lichidităţi pentru a face faţă obligaţiilor
sale exigibile, îndreptăţeşte concluzia că acesta este în insolvenţă.
Ca atare, faţă de cele expuse mai sus, în temeiul art. 72 raportat la art. 145 din Legea privind procedura insolvenţei,
judecătorul sindic va admite cererea creditorului şi va dispune deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă
împotriva debitorului şi trecerea la faliment, cu toate consecinţele care decurg de aici.
Prin urmare, se vor dispune măsurile imediate stipulate de lege, respectiv efectuarea notificărilor conform art. 99 din
Legea nr. 85/2014, stabilirea termenelor conform art. 100 din acelaşi act legislativ şi impunerea unor interdicţii şi
obligaţii prevăzute expres de lege.
De asemenea, judecătorul sindic, având în vedere inexistenţa unei solicitări exprese a creditorului, faţă de dispoziţiile
art. 73 rap. la art. 45 alin. 1 lit. d) şi art. 57 din Legea nr. 85/2014, urmează a-l numi, aleatoriu, în calitate de
administrator judiciar pe practicianul în insolvenţă Business Suport Solutions SPRL.
Nu în ultimul rând, în temeiul art. 85 rap. la art. 145 din Legea nr. 85/2014 judecătorul sindic va ridica dreptul de
administrare al debitorului şi va dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte:
Admite cererea formulată de creditorul SC Asico Trans SRL, cu sediul în mun. Suceava, str. Cernăuţi, nr. 101B, judeţ
Suceava, cod unic de înregistrare RO 6726321, număr de ordine în registrul comerţului J33/2193/1994.
În temeiul art. 72 rap. la art. 145 alin. 1 lit. A pct. b) din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea
procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul în cu sediul în Suceava,
str. Cernăuţi, nr. 101A, judeţ Suceava, cod de identificare fiscală 33675012, număr de ordine în registrul comerţului
J33/832/2014 şi trecerea la faliment.
În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei, desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe
practicianul în insolvenţă Business Suport Solutions SPRL, cu sediul în mun. Iaşi, str. Calea Chişinăului, nr. 17, et. 4,
cam.405, judeţ Iaşi care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu provizoriu în cuantum de
1.000 lei.
În temeiul art. 85 din Legea nr. 85/2014 rap. la art. 145 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al
debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare.
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar.
Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a depune la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art. 67 alin. 1
din Legea nr. 85/2014, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
Stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar toate documentele informaţiile
cerute cu privire la activitatea și averea debitorului, precum şi lista cuprinzând părţile efectuate în ultimele 6 luni
anterioare deschiderii procedurii şi transferurilor patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.
Dispune ca lichidatorul judiciar să efectueze, în termen de 60 de zile de la data deschiderii procedurii, inventarierea
bunurilor din averea debitorului, luând măsuri pentru îndeplinirea, acolo unde este cazul, a formalităților de publicitate
prevăzute de art. 101 alin.2 din Legea nr. 85/2014.
Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform
prevederilor art. 97 din Legea nr. 85/2014, până la data de 25.07.2018.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 25.07.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 06.08.2018.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 27.08.2018 şi pentru afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 03.09.2018.
Fixează şedinţa adunării creditorilor la data de 10.08.2018, ora 10.00, la sediul administratorului judiciar şi convoacă
creditorii debitorului, prilej cu care se va pune în discuţie confirmarea numirii acestuia şi onorariul provizoriu.
Dispune trimiterea, de îndată si, în orice caz, cu cel puțin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, a notificărilor arătate mai sus către toţi creditorii, de către lichidatorul
judiciar numit în prezenta cauză.
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În temeiul art. 76 din Legea nr. 85/2014, dispune comunicarea sentinţei de deschidere a procedurii către judecătoria în a
cărei circumscripţie teritorială se află sediul debitorului declarat la registrul comerţului, precum şi tuturor băncilor unde
debitorul are deschise conturi..
În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, dispune trimiterea de către lichidatorul judiciar, potrivit prevederilor Codului
de procedură civilă, a notificării deschiderii procedurii către debitor, asociaţi, acţionari, creditori şi Oficiului Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava în vederea efectuării menţiunii corespunzătoare, precum și publicarea
acesteia în Buletinul procedurilor de insolvenţă și într-un ziar de largă circulație.
Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicată şi dispune menţionarea la
registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai lichidatorului judiciar.
Dispune indisponibilizarea părţilor sociale în registrul special de evidenţă.
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din
care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de două zile de la notificarea deschiderii procedurii. În
caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor
fi păstrate într-un cont special de depozit bancar.
Dispune, în sarcina lichidatorului judiciar, obligaţia de a depune rapoarte privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale,
cu indicarea, dacă este cazul, a stadiului efectuării inventarierii, cu justificarea cheltuielilor, cu arătarea onorariului
încasat și a modalității de calcul al acestuia, la fiecare termen de continuare a procedurii, potrivit art. 59 alin. 1 din
Legea nr. 85/2014.
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 14.09.2018, ora 9:00.
Executorie.
Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Suceava în termen de 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.06.2018.
Judecător sindic,
Grefier,
Mitric Laura Iuliana
Mocanu Alina Manuela
Județul Vaslui
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea IPIC SA, cod unic de înregistrare: 829360
Depunere publicaţie de vânzare
Nr.: 110/IPI/14.06.2018
Date privind dosarul: Număr dosar 2536/89/2010. Tribunalul Vaslui. Secţia civilă. Judecător sindic: Diana Sîrghi.
Arhiva/registratura instanţei: Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.54, jud. Vaslui. Programul arhivei/registraturii instanţei
09.00- 13.00. Debitor: SC Ipic SA. Cod de identificare fiscală 829360. sediul social: Vaslui, str. Gării nr.2, jud.Vaslui.
Număr de ordine în registrul comerţului J37/1551/1991. Administrator special: nu are. Creditor: AVAS Bucureşti,
DGFP Vaslui, Primăria Vaslui, SC Depozitarul Central SA Bucureşti, SC Conbetas SA Vaslui, SC SCIR SA Vaslui, SC
Star Construct SRL Vaslui, SC Afin Leasing IFN Sa Bucureşti, SC E-ON Energie România SA, SC Raiffeisen Leasing
IFN SA Bucureşti, SC Romtelecom SA Bucureşti, SC Oscar Downstream SRL, Safir Ciprian Vaslui. Lichidator
judiciar: LD Expert Grup IPURL sediul social: Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud.Vaslui. Cod de identificare fiscală
RO20657200 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0150, tel/fax: 0235.470.844 nume ºi
prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru. Subscrisa: LD Expert Grup IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al debitorului SC IPIC SRL conform încheierea civilă nr.56/F/07.09.2010 pronunţată de
Tribunalul Vaslui, secţia civilă, în dosarul 2536/89/2010, în temeiul art. 20 Lg.85/2006 depunem în vederea publicării
la Buletinul procedurilor de Insolvenţă Publicaţia de vânzare nr.110/IPI/14.06.2018.
Publicaţie de vânzare
LD Expert Grup IPURL lichidatorul judiciar al SC Ipic SA în temeiul Legii 85/2006 vinde prin licitaţie publică: 1.
Proprietate imobiliară situată în Vaslui str. Gării nr.2 preţ pornire 1.338.300 lei: teren curţi construcţii suprafaţă 6.548
mp destinaţie platformă, teren categorie drum suprafaţă 463 mp, număr cadastral 78526 carte funciară 78526 Vaslui;
teren categorie drum suprafaţă 1.338 mp număr cadastral 465/1/1/1/10, teren categorie drum suprafaţă 565 mp număr
cadastral 465/1/1/1/7, carte funciară 73120 Vaslui; teren curţi construcţii suprafaţă 301 mp şi construcţie C5 sediu
suprafaţă construită 231,36 mp număr cadastral 465/1/4/0/1 carte funciară 72357 Vaslui;- teren curţi construcţii
suprafaţă 359,87 mp şi construcţie C11 atelier suprafaţă construită 236,31 mp număr cadastral 465/1/1/2/1, teren curţi
construcţii 122,81 mp număr cdastral 465/1/1/2/2, teren curţi construcţii suprafaţă 516,15 mp număr cadastral
465/1/1/3/1, teren curţi construcţii suprafaţă 428,15 mp şi construcţie C1 post trafo suprafaţă construită 242,14 mp
număr cadastral 465/1/1/3/2, teren curţi construcţii suprafaţă 506,40 mp număr cadastral 465/1/1/1/4, teren curţi
construcţii suprafaţă 237,33 mp număr cadastral 465/1/1/1/5, teren curţi construcţii suprafaţă 78,18 mp număr cadastral
465/1/2/1, teren curţi construcţii suprafaţă 2.172,66 şi construcţie C12 atelier suprafaţă construită 160,20 mp număr
cadastral 462/1/2/2, teren curţi construcţii suprafaţă 1.701,25 mp număr cadastral 465/1/1/1/6, teren curţi construcţii
suprafaţă 1.051,14 mp şi construcţie C2 atelier suprafaţă construită 262,99 mp număr cadastral 465/1/3, teren curţi
construcţii suprafaţă 70,16 mp şi construcţia C3 (demolată) număr cadastral 465/1/8, teren curţi construcţii suprafaţă
65,53 mp şi construcţia C4 (demolată) număr cadastral 465/1/9, teren curţi construcţii suprafaţă 417,83 mp număr
cadastral 465/1/1/1/13, carte funciară 70342 Vaslui; teren curţi construcţii suprafaţă 501 mp şi construcţia C7 atelier
suprafaţă construită 164,71 mp număr cadastral 465/1/5, teren curţi construcţii suprafaţă 500 mp şi construcţia C8
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