PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 283/100/2009 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. C.O.M.V. MOB S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str. Tompa Mihai, nr. 10,
jud. Maramureş, J24/2846/1994, CUI 6794512, vinde prin licitaţie publică, cu
strigare, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data
de 14.03.2019, la preţuri reduse faţă de preţurile iniţiale, următoarele bunuri din
averea debitoarei :
- în bloc, activul „Proprietate imobiliară de tip hală tâmplărie cu anexe, cu
teren aferent în suprafaţă de 2.298 mp şi cu maşini şi utilaje de prelucrare a
lemnului”, situat în Sighetu Marmaţiei, str. Tompa Mihai, nr. 10, jud. Maramureş,
la preţul de 91.445,20 Euro fără TVA. Construcţia este înscrisă în Cartea
Funciară nr. 59847 (nr. C.F. vechi 5589) Sighetu Marmaţiei, număr top
2782/2/b/1/b/2, număr cad. C1, C2, C3 şi este compusă, conform înscrierilor din
cartea funciară, din : hală tâmplărie compusă din hală tâmplărie, 2 hale finisaje,
atelier întreţinere, hală asamblare, 2 vestiare şi grup social; centrală termică,
atelier mecanic; şopron depozitare cherestea iar terenul aferent în suprafaţă de
2.298 mp este înscris în Cartea Funciară nr. 59847 (nr. C.F. vechi 5589) Sighetu
Marmaţiei, număr top 2782/2/b/1/b/2;
- individual, un autoturism Fiat Stilo, având număr de înmatriculare MM-08FSK, la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai mic decât preţul care s-ar obţine prin
predarea bunului la un centru de colectare a deşeurilor.
Lista completă a bunurilor 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 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare,
Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş. Garanţia de participare la licitaţie va fi
de 10% din valoarea de începere a licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată în contul de
faliment al debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de
licitaţie. Pasul de licitare va fi de 1.000 Euro pentru activ. Plata preţului se va face
în lei, la cursul BNR valabil în ziua plăţii. Informaţii suplimentare cu privire la
condiţiile de participare şi de desfăşurare a licitaţiilor se pot obţine la tel. :
0722779542, 0262-227131.
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