PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 2060/112/2011 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud privind
debitoarea S.C. CASA8TIMA IMOBILIARE S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Bistriţa, Bd. Independenţei, nr. 99B, scara 1, etaj 1, jud. Bistriţa-Năsăud, J6/728/2004, CUI
16821703, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, în temeiul şi condiţiile stabilite de
adunarea creditorilor întrunită în data de 30.01.2020, următoarele bunuri din averea debitoarei, situate în
Bistriţa, Bd. Independenţei, nr. 99A şi nr. 99B, jud. Bistriţa-Năsăud :
Imobil B :

Tip imobil

Nr.

Nr.
cam.

Etaj

Nr.
cadastral

Suprafaţă
(mp)

Preţ de vânzare
(Euro + TVA)

Sală sport

-

-

D

12132/C1-SR

100,00

20.800

- Locuri de parcare supraterane la preţul de 800 Euro + TVA/loc de parcare.
Menţionăm că fiecare bun se vinde împreună cu cotele indivize care îi aparţin.
Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării imobilelor, au loc din 2 în 2 săptămâni,
vinerea, la ora 14.00, la sediul debitoarei, următoarea şedinţă de licitaţie fiind în 26.06.2020. Preţul de
pornire al licitaţiilor va fi exprimat în euro iar plata se va face în lei la cursul BNR din ziua plăţii. Preţul
de pornire al licitaţiilor nu include TVA, astfel că la preţurile de vânzare se va adăuga TVA, în cota în
vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este cuprins între 1% şi 5% din preţul de pornire al licitaţiei şi
va fi anunţat la începutul licitaţiei. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al
licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată în contul debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară
şedinţa de licitaţie, ora 12.00.
Regulamentul privind organizarea licitaţiilor se poate obţine de la sediul debitoarei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoane : 0748117591, 0722779542, 0262-227131.
Lichidator judiciar,
Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă

