PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREȚURI REDUSE CU 70%
Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 6767/100/2010 al Tribunalului
Maramureş privind debitoarea S.C. TRANSECOPET S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Bucureşti, str. Luiggi Galvani, nr. 17-19,
sector 2, J40/2849/2009, CUI 15219204, vinde prin licitaţie publică, cu
strigare, individual, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor
întrunită în data de 20.03.2019, la prețuri reduse cu 70% față de prețurile
inițiale, următoarele bunuri din averea debitoarei :
- bunuri mobile de tip autovehicule : autotractor marca MAN, tipul 19.422,
cu nr. înmatriculare MM-02-RUC; autotractor marca MAN, tipul TG 460A
XXL, cu nr. înmatriculare MM-06-TGA; autotractor marca MAN, tipul 18.483
FLS TGA 480, cu nr. înmatriculare MM-3703/09/08; semiremorcă cisternă
transport produse petroliere, marca GLOSTER, cu nr. înmatriculare MM-05MBX; semiremorcă cisternă transport lichide petroliere, marca
KAESSBOHRER, tipul STB 41/10-24, cu nr. înmatriculare MM-40-TGA;
semiremorcă cisternă transport produse petroliere, marca KASSBOHRER,
tipul STB 39/10-22, cu nr. înmatriculare MM-05-WUH; excavator marca
O&K, tipul MH6, nr. 103059, S/N 309524; buldoexcavator marca VOLVO,
tipul BL71 MR2, seria 15301, la preţul total de 113.903,54 lei + TVA;
- diverse bunuri mobile : betonieră, rotopercutor, motovibrator, vibrator
beton grindă, elicopter beton, vibrator beton platformă, finisor betoane, cameră
video, automat Saeco Capucino, telefon Nokia, instalație ecologizare produse
petroliere, amplasată în localitatea Halmeu, jud. Satu Mare, la preţul total de
625.271,90 lei + TVA.
Lista 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 marţi, 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 preţul de
pornire al licitaţiei, pentru fiecare bun ofertat, sumă ce trebuie achitată până în
ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie. Pasul de licitare va
fi cuprins între 1% - 5% din preţurile de pornire a licitaţiilor și va fi anunţat la
începutul licitaţiilor. 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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