PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE CU 20%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 993/100/2016 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. ROSARIO S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 65A,
jud. Maramureş, J24/627/1998, CUI 11211062, vinde prin licitaţie publică cu
strigare, în bloc, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită
în data de 26.06.2019, la preţuri reduse cu 20% faţă de preţurile iniţiale,
următoarele bunuri din averea debitoarei :
- Activ “Spaţii producţie şi prestări servicii” compus din proprietate
imobiliară situată în Baia Mare, str. Mihai Eminescu, nr. 65A, jud. Maramureş,
înscrisă în Cartea Funciară nr. 102210 (nr. C.F. vechi 16199) Baia Mare,
compusă din Hală de producţie şi magazie având număr cadastral C1, top
2824/7/2/3/1/2/3-C1 şi Clădire spaţiu comercial D+P+2E+M, având număr
cadastral C2, top 2824/7/2/3/1/2/3-C2, cu terenul aferent în suprafaţă de 2.221
mp, având nr. top 2824/7/2/3/2/1 suprafaţa de 66 mp şi nr. top 2824/7/2/3/1/2/3
suprafaţa de 2.155 mp, împreună cu bunurile mobile de natura maşinilor,
echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport şi obiectelor de inventar
utilizate în activitatea de producţie şi/sau prestări servicii, la preţul total de
1.482.060,78 lei + TVA.
Lista completă a bunurilor poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării activului, au loc în
fiecare zi de joi, la ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare,
Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş. Garanţia de participare la licitaţie este
de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, sumă ce trebuie achitată în contul
debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie, ora
12.00. Pasul de licitaţie este de 5.000 lei. Informaţii suplimentare cu privire la
condiţiile de participare şi de desfăşurare a licitaţiilor se pot obţine la telefon :
0722779542, 0262-227131.
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