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Anunţ de vânzare
Subscrisa DS INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului NICOVIN SRL- in
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul inLoc.Brezoi, Str.Unirii, bloc M9, scara B, et. 2, ap.12,
judet Valcea Număr de ordine în registrul comerţului J38/707/2006, Cod de identificare fiscală
18980004, conform Sentintei Civile nr.257 pronuntata in sedinta publica din data de 23.02.2017 în
dosarul nr. 2375/90/2016, de catre Tribunalul Valcea – Sectia a II-a Civila, anunţă organizarea
licitatie publica cu strigare pentru valorificarea:

1.Spatiu commercial situat in localitatea Brezoi, str.Eroilor, jud.Vacea, in suprafata de
79 mp;
si
2.Teren curti- constructii in suprafata de 120 mp;
La pretul total de 15.750 euro.
Preturile nu includ TVA.
Plata bunurilor se va face in lei, la cursul BNR din data platii.
Licitatia publica va avea loc de data de 05.09.2019 ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, et, 4, modul 18, sector 3.
In caz de neadjudecare, urmatoarele licitatii vor avea loc in datete de: 12.09.2019,
19.09.2019, 25.09.2019, 03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.2019, 24.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, la
aceeasi ora si in acelasi loc.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar, cel tarziu cu 1 zi
lucratoare inainte de data licitatiei, la pretul de 200 lei, inclusiv TVA.
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Pentru participare la licitaţie se va achita o garanţie 10% din valoarea de pornire a bunurilor
licitate, cu 1 zi lucratoare inainte de data licitatiei.
Plata se va face in lei, la cursul BNR din data platii.
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Garanţia de participare la licitaţie poate fi depusă în contul de lichidare nr.

IBAN: RO36BTRLRONCRT0P37534101
deschis la banca: BANCA TRANSILVANIA
Beneficiar: NICOVIN SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite
CIF: 18980004
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Informatii suplimentare referitoare la conditiile de participare la licitatie se pot obtine la sediul DS
INSOLV SPRL, cu sediul in Bucuresti, Str.Turturelelor, nr.11A, Corp C, Modul 18, Etaj 4, Sector 3 si la
numarul de Tel/fax: +40 (21) 327 76 05 sau pe e-mail; Office@dasgroup.ro. Persoana de contact
TREEROIU RARES- 0744/ 128175
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