PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PRE URI REDUSE CU 10%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 2/100/2013 al Tribunalului Maramureş
privind debitoarea S.C. SANMIR PROD-COM S.R.L. - în faliment, in bankruptcy,
en faillite, J24/1113/1994, CUI 5827930, cu sediul în Baia Mare, B-dul Republicii,
nr. 64(L8A), jud. Maramureş, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, în
temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 14.10.2014,
la preţuri reduse cu 10% faţă de preţurile iniţiale, următoarele bunuri din averea
debitoarei :
- spaţiu comercial cu extindere spaţiu care are destinaţia actuală de restaurant,
situat în Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 64 (L8A), jud. Maramureş, la preţul de
153.288 Euro fără TVA. Acest spaţiu are suprafaţa utilă de 225,48 mp dintre care
116,48 mp din construcţia înscrisă în CF nr. 100725-C1-U3 şi 109 mp – construcţia
înscrisă în CF nr. 100623 cu terenul aferent în cotă parte din cota de 23/586 mp şi
terenul în suprafaţă de 120 mp;
- bunuri mobile : mobilier de birou, calculator, rafturi magazin, stivuitor şi
autoutilitară Mercedes Benz, cu număr de înmatriculare MM-04-KYT, la preţul total
de 5.255,51 lei fără TVA;
- stocuri de mărfuri de natura materialelor de construcţii şi amenajări exterioare şi
interioare, la preţul total de 71.119,44 lei fără TVA.
Lista completă a bunurilor şi a preţurilor poate fi consultată la sediul lichidatorului
judiciar. Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor,
au loc în fiecare zi de joi, la ora 1400, 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, pentru fiecare bun ofertat, sumă ce
trebuie achitată până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie, ora
12.00. Preţul de pornire al licitaţiilor pentru bunurile imobile va fi exprimat în euro iar
plata se va face în lei la cursul BNR valabil în ziua plăţii. Pasul de licitaţie este de 200
euro pentru imobile şi de 1% din preţul de pornire pentru bunurile mobile şi va fi
anunţat la începutul licitaţiei. Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de
participare şi de desfăşurare a licitaţiilor se pot obţine la telefon : 0722779542, 0262227131.
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