PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE CU 20%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 6289/100/2010/a1 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. PC ACTIV S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, J24/299/2002, CUI 14667757, cu sediul în Baia Mare,
str. Olteniei, nr. 2A/37, jud. Maramureş, vinde prin licitaţie publică, cu strigare,
individual, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în
data de 11.02.2019, la preţuri reduse cu 20% faţă de preţurile iniţiale,
următoarele bunuri din averea debitoarei :
- un autoturism marca Fiat, tipul (varianta) : 223/AXHIA DOBLO, cu
număr de înmatriculare MM-16-PCA, la preţul de 12.540,00 lei fără TVA;
- o autoutilitară marca Fiat, tipul (varianta) : 223/WXLIA DOBLO, cu
număr de înmatriculare MM-53-PCA, la preţul de 11.961,60 lei fără TVA;
- stocuri de mărfuri (componente, accesorii și consumabile utilizate pentru
calculatoare, copiatoare și imprimante, calculatoare, imprimante, papetărie,
boxe, mouse-uri, plăci de rețea, acumulatori, cabluri, surse, tastaturi, monitoare,
imprimante, chipuri pentru cartușe de imprimante, jocuri PC și PS 3, softuri
calculator, baterii, conectori, mobilier magazin : rafturi și vitrine de prezentare,
mese, scaune, etc.), la preţul total de 19.639,27 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, vor avea loc în 22.05.2019, 29.05.2019, 05.06.2019,
12.06.2019, 19.06.2019, 26.06.2019, ora 13.00, la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş. 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. Pasul de licitare va fi de 1% din preţurile de pornire a licitaţiilor şi va fi
anunţat la începutul licitaţiilor. 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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