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ANUNT ORGANIZARE LICITATIE 
 

GRINSOLV IPURL, in calitate de lichidator judiciar al LEMCOM SRL (in lichidare), cu sediul 
Bucureşti Sectorul 3, Str. Theodor Sperantia nr. 100, bl. S27, Sc. 2, Parter, Ap. 31, CUI 338738, anunta 
vanzarea prin negociere directa a imobilului: 
1. Spatiu de productie situat in Comuna Cobia, Sat Mislea, Judet Dambovita, compus din: 

1.1. Teren intravilan categoria curti-constructii in suprafata de 2.018 mp, 
1.2. Constructie1 administrativa/birouri cu suprafata de 100 mp, constructie cu fundatie si 

structura din beton, inchideri perimetrale si pereti de compartimetare din zidarie de 
caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata, tamplarie 
exterioara din profile PVC cu geam termoizolant, usa de acces metalica, tamplarie 
interioara din lemn, pardoseli din parchet in camere si placari ceramice in spatiile umede, 
pereti cu tencuieli si zugraveli lavabile in camere, iar in spatiile umede placari ceramice 
din faianta. La exterior constructia era doar tencuita. 

1.3. Constructie2 hala productie are o suprafata estimata de cca. 300 mp, baraca metalica cu 
fundatie simpla din beton, structura metalica, inchideri perimetrale si acoperis din tabla 
zincata. 

Proprietatea este amplasată în zona mediană a satului Mislea, sat component al comunei Cobia. 
Accesul la proprietate se face venind pe DJ 702E intrând pe drumul comunal DC 112, iar la cca. 
100 m pe partea dreaptă se ajunge la proprietate. Zona este parţial sistematizată cu străzi 
principale asfaltate şi străzi adiacente pietruite sau parţial asfaltate, oferă posibilitate de racordare 
la apă şi energie electrică, acces pe drum comunal betonat cu 1 bandă pe sens; Din punct de 
vedere urbanistic, zona este formată din construcţii unifamiliale cu regim mic de înălţime, vechi şi 
noi, spaţii comerciale săteşti, câteva spaţii de producţie/depozitare/retail. 
Pret 18.000 euro. 
Preturile de mai sus nu contin TVA. 
 
Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori si orice persoane fizice sau juridice 
avand interese in cauza. Informatii suplimentare se pot obtine de pe www.grinsolv.ro, 
office@grinsolv.ro, tel: 0744 485 826. 
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