PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE CU 30%
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 4700/100/2010 al Tribunalului
Maramureș privind debitoarea S.C. DELLYS COM S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Baia Mare, str. Motorului, nr. 3/2, jud.
Maramureş, J24/861/1995, CUI 7716261, vinde prin licitaţie publică, cu strigare,
individual, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data
de 21.12.2010, la preţ redus cu 30% faţă de preţul iniţial, următorul bun din averea
debitoarei : teren arabil intravilan, situat în Baia Mare, str. Păltinişului, jud.
Maramureş, având suprafaţa de 1.520 mp, la preţul de 90.361,60 lei (fără TVA). De
asemenea, lichidatorul vinde prin licitaţie publică, cu strigare, în bloc, în temeiul
şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 21.12.2010, la preţ
redus cu 30% faţă de preţul iniţial, activul „service auto cu terenul aferent şi cu
bunurile mobile specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii auto” situat în
Baia Mare, str. Mocirei, nr. 1, jud. Maramureş, la preţul de 392.648,61 lei (fără
TVA). Construcţia avînd destinaţia de service auto, are o suprafaţă de 675 mp iar
terenul aferent este în suprafaţă totală de 2.225 mp. Şedinţele de licitaţie publică,
organizate în vederea vânzării imobilelor, au loc în fiecare zi de marţi, la ora
1300, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35,
jud. Maramureş. Pasul de licitație este de 1.000 lei pentru terenul arabil intravilan
şi de 2.000 lei pentru activul „service auto cu terenul aferent şi cu bunurile mobile
specifice activităţii de întreţinere şi reparaţii auto”. Garanţia de participare la licitaţie
este de 10% din valoarea de începere a licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată până în
ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie. De asemenea,
lichidatorul judiciar vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, în temeiul şi
condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 21.12.2010, la preţuri
reduse cu 30% faţă de preţurile iniţiale, următoarele bunuri din averea debitoarei :
mijloace de transport : un autoturism marca Daewoo Cielo, număr de
înmatriculare MM-08-DEL, anul fabricaţiei 1999, la preţul de 3.453,39 lei (fără
TVA), două autoturisme marca Opel Astra, nefuncţionale, neînmatriculate, aflate
într-o stare de uzură fizică avansată, la preţul de 350,00 lei (fără TVA)/buc.;
combină KIM la preţul de 395,33 lei (fără TVA), aparat de sudură la preţul de
1.500,50 lei (fără TVA), imprimantă laser jet 1020 la preţul de 187,98 lei (fără
TVA), ciocan, la preţul de 637,06 lei (fără TVA); stocuri de mărfuri (piese şi
subansamble şi consumabile (uleiuri, aditivi etc.) pentru diferite tipuri de
autoturisme).
Lista completă a bunurilor și a prețurilor poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar.

Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor
mobile, au loc în fiecare zi de marţi, la ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar,
cu excepţia stocurilor de mărfuri pentru care şedinţele de licitaţie publică se
organizează zilnic, la ora 13.00. Pasul de licitație este de 1% din valoarea fiecărui
bun. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea de începere a
licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară
şedinţa de licitaţie iar în cazul stocurilor de mărfuri garanţia de 10% trebuie achitată
până la ora începerii şedinţei de licitaţie. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon: 0722779542, 0262-227131.
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