PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 7352/100/2012 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. JET GRUP S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Târgu Lăpuș, str. Țibleșului, nr. 58,
jud. Maramureş, J24/351/2003, CUI 15328848, vinde prin licitaţie publică, cu
strigare, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de
10.06.2019, următoarele bunuri din averea debitoarei :
- individual, proprietate imobiliară de tip „Hală de producţie şi teren” situată în
Târgu Lăpuş, str. Cloşca, nr. 2, jud. Maramureş, la preţul de 279.043,00 lei fără
TVA. Construcția este înscrisă în Cartea Funciară nr. 50699 Târgu Lăpuş (nr. CF
vechi 3619), număr cadastral 50699-C1 iar terenul aferent în suprafaţă de 1.944 mp
este înscris în Cartea Funciară nr. 50699 Târgu Lăpuş (nr. CF vechi 3619), număr
cadastral 50699 (nr. cadastral vechi 7620);
- în bloc, terenuri situate în Târgu Lăpuş, str. Ţibleşului, în locul numit „Valea
Gardului”, jud. Maramureş, la preţul total de 100.546,00 lei fără TVA. Suprafaţa
totală a terenului este de 7.052 mp (din care 1.700 mp intravilan şi 5.352 mp
extravilan). Suprafaţa menţionată este înscrisă în 4 parcele alăturate. Terenurile sunt
înscrise în CF nr. 51283 Târgu Lăpuş (nr. CF vechi 3882), număr cadastral 7929,
suprafaţa de 1.700 mp, intravilan, categoria de folosinţă arabil; CF nr. 51281 Târgu
Lăpuş (nr. CF vechi 3881), număr cadastral 7932, suprafaţa de 1.982 mp,
extravilan, categoria de folosinţă arabil; CF nr. 51591 Târgu Lăpuş (nr. CF vechi
3449), număr cadastral 7501, suprafaţa de 1.524 mp, extravilan, categoria de
folosinţă arabil şi CF nr. 51592 Târgu Lăpuş (nr. CF vechi 3570), număr cadastral
7599, suprafaţa de 1.846 mp, extravilan, categoria de folosinţă arabil;
- individual, mijloace de transport (autobasculantă Roman, betonieră marca
DAF, betonieră şi autobasculantă Mercedes Benz Actros, autoutilitară Seat, etc.), la
preţul total de 237.571,50 lei fără TVA;
- individual, echipamente tehnologice (volă Faun Fisher, sărăriţă Kupper –
Weiser, staţie betoane Liebherr Betomix 30mc/h, staţie sortare agregate
Mannsberger, concasor cu fălci mobil Mannsberger, etc.), la preţul total de
99.922,91 lei fără TVA;
- individual, mobilier, aparatură birotică (etajeră mică cu sertare, mobilier,
calculatoare, etc.), la preţul total de 2.520,34 lei fără TVA.
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, ora 14.30, la sediul lichidatorului
judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş, începând cu

data de 04.06.2020. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, sumă ce trebuie achitată în contul debitoarei până în ziua
anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie, ora 12.00. Pasul de licitaţie
este cuprins între 1% - 5% din valoarea de începere a licitaţiei 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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