PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREȚURI REDUSE CU 30%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 1332/1371/2013 al Tribunalului
Specializat Mureş privind debitoarea S.C. IMMO INVEST S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, J26/1691/2007, CUI 22457853, cu sediul în Târgu Mureş,
str. Budiului, nr. 68, corp C5, jud. Mureş, vinde individual, prin licitaţie publică, cu
strigare, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de
18.12.2018, la prețuri reduse cu 30% față de prețurile inițiale, 2 loturi alăturate de teren
arabil extravilan situate în Miercurea Ciuc, str. Harghita (DN 13A), jud. Harghita, la
ieşirea spre Odorheiu Secuiesc, cu o suprafaţă totală de 28.200 mp, aparţinând averii
debitoarei. Astfel :
- un lot de teren extravilan cu suprafaţa de 10.000 mp, înscris în Cartea Funciară
nr. 51754 Miercurea Ciuc (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5097/N),
nr. cadastral 51754 (nr. cadastral vechi 7871), la preţul de 102.021,50 euro + TVA;
- un lot de teren extravilan cu suprafaţa de 18.200 mp, înscris în Cartea Funciară
nr. 51747 Miercurea Ciuc (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5086/N),
nr. cadastral 51747 (nr. cadastral vechi 7860), la preţul de 185.678,50 euro + TVA.
Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor, au loc
bilunar, miercurea, la ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare,
Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş, începând cu data de 16.01.2019. Preţul de
pornire al licitaţiilor va fi exprimat în euro iar plata se va face în lei la cursul BNR
valabil în ziua plăţii. Preţul de pornire al licitaţiilor nu include TVA, astfel că la preţul
de vânzare se va adăuga TVA în cota în vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este
de 200 euro. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al
licitaţiei, pentru fiecare bun ofertat, sumă ce trebuie achitată în contul debitoarei până
în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie, ora 12.00. 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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