PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 9308/100/2011 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. RIMINI IMPEX S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Baia Mare, str. Bogdan Vodă, nr. 5B, ap. 41,
jud. Maramureş, J24/2914/1994, CUI 6919586, vinde prin licitaţie publică, cu
strigare, individual, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor
întrunită în data de 05.03.2020, următoarele bunuri din averea debitoarei :
- proprietate imobiliară situată în Bistriţa, str. D. Cantemir nr. 1-3,
jud. Bistriţa-Năsăud, compusă din magazin desfacere, identificată în CF ca
„Depozit pentru marfuri nr. II compus din magazie si rampa de descarcare” în
suprafaţă construită de 211,5 mp înscris în Cartea Funciară nr. 5054/II Bistriţa,
nr. topografic 6621/1/b/1/1/b/1/1/II şi hală depozitare, identificată în CF ca „Corp
nr. 9/1A Hala depozitare nr. 2/A” în suprafaţă construită de 667 mp, înscrisă în
Cartea Funciară nr. 5054/I/9/1/A Bistriţa, nr. topografic 6621/1/b/1/1/b/1/1/I/9/1/A,
„Corp nr. 9/1B hala depozitare nr. 2/B” în suprafaţă construită de 245 mp, înscrisă
în Cartea Funciară nr. 5054/I/9, nr. topografic 6621/1/b/1/1/b/1/1/I/9/1/B şi „Hol
trecere spatiu comun” în suprafaţă construită de 90,70 mp înscris în Cartea Funciară
nr. 5054/I/9, nr. topografic 6621/1/b/1/1/b/1/1/I/9/1/C împreună cu cotele indivize
nedeterminate din părţile comune indivize, la preţ redus cu 70% faţă de preţul
iniţial, adică la preţul de 67.951,20 euro fără TVA. Menţionăm că terenul pe care
sunt edificate construcţiile nu este proprietatea debitoarei;
- mijloace de transport; mobilier şi aparatură birotică; obiecte de inventar;
stocuri de natura mărfurilor specifice amenajărilor interioare şi exterioare, la cel
mai mare preţ oferit.
Lista completă a bunurilor și a prețurilor 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 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 până în ziua anterioară zilei când se
desfăşoară şedinţa de licitaţie, ora 12.00. Pasul de licitaţie este cuprins între 1% –
5% din preţurile de pornire 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, 0262-227131.
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