PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREȚ REDUS CU 40%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 8750/100/2012 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. HAR INVEST S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, J24/905/2004, CUI 16509940, cu sediul în Baia Mare,
str. Barajului, nr. 12A, jud. Maramureş, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, în
temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 12.10.2018,
la preț redus cu 40% față de prețul inițial, următoarele bunuri din averea debitoarei :
- proprietate imobiliară de tip casă de locuit şi teren intravilan în suprafaţă de
2.343 mp, situată în Baia Mare, str. Barajului, nr. 12A, jud. Maramureş, la preţul de
393.540,00 lei fără TVA. Construcţia este identificată cu următoarele date : Carte
Funciară nr. 100259 Baia Mare (nr. CF vechi 1175 Ferneziu) număr Cad C1, top
990/9/1/1, 990/10/1 – Ferneziu iar terenul aferent în suprafaţă de 2.343 mp este
înscris în Cartea Funciară nr. 100259 Baia Mare (nr. CF vechi 1175 Ferneziu),
nr. top 990/9/1/1, 990/10/1, 990/9/1/2 - Ferneziu, respectiv suprafaţa de 1.182 mp şi
în Cartea Funciară nr. 111461 Baia Mare (nr. CF vechi 535 Ferneziu), nr. top
990/11, 990/12 - Ferneziu, respectiv suprafaţa de 1.161 mp.
Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor, au
loc în fiecare zi de miercuri, 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 valoarea de începere a licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată
în contul bancar al debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa
de licitaţie. Pasul de licitare este de 1.000 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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