Anunţ de vânzare
DS INSOLV SPRL in calitate de lichidator judiciar al ABATORUL AVICOLA CREVEDIA SRL – in
(in faliment, in bankruptcy, en faillite), anunţă organizarea de licitatii publice pentru valorificarea
bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei, respectiv:
1. Teren extravilan arabil in suprafata de 24.661 mp situat in Cojasca, Judet Dambovita, T18, P
412/2, Nr.cadastral 1751, inscris in Cartea Funciara nr.70117, impreuna cu cota indiviza de 1/6
(echvalent al 2.122,66 mp) din terenul – cale de acces – in suprafata de 12.736 mp cu nr.cadastral
1756, inscris in Cartea Funciara nr.70006, la pretul de pornire in cuantum de 34,702.20 lei.
2. Telefon mobil de tip Smartphone Samsung Galaxy S4 model GT – 19505, cod IMEI
356845/05/31 47 58/1 la pretul de pornire in cuantum de 390 lei.
Preturile nu includ TVA.
Prima licitatie va avea loc in data de 19.10.2017 ora 1200 la sediul lichidatorului judiciar din
București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et, 4, modul 18, sector 3.
In caz de neadjudecare, vor fi organizate inca 3 licitatii saptamanale, in datele de 26.10.2017,
2.11.2017 si 19.11.2017 , la aceeasi ora si in acelasi loc, pornind de la acelasi pret.
Regulamentul de vanzare poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Preţul
regulamentului de vanzare + costul taxei de participare la licitatie este:
-

500 lei + TVA pentru inscrierea la licitatie pentru bunul imobil scos la vanzare;

50 lei + TVA pentru inscrierea la licitatie pentru bunul mobil (telefon) scos la vanzare.
Pentru participare la licitaţie se va achita o garanţie 10% din valoarea de pornire a bunurilor
licitate. Garanţia de participare la licitaţie poate fi depusă în contul de insolvenţă IBAN
RO26BTRLRONCRT0231809401 deschis la BANCA TRANSILVANIA, Beneficiar: ABATORUL AVICOLA
CREVEDIA SRL – (in faliment, in bankruptcy, en faillite), CIF: 4305156.
Dosarul complet de participare la licitatie se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel putin
o zi lucratoare anterioara datei de desfasurare a licitatiei, ora 17.00. Conform art.181 din Codul de
Procedura civila, ziua lucratoare se calculeaza exceptand ziua inregistrarii dosarului de participare si
ziua desfasurarii licitatiei.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la telefon : 021/327.76.05
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