Capital Insol SPRL Filiala Bacău
Bacău, Str. Mioriţei, nr. 38, sc. A, ap.2,
Mobil: / 0740952867 0730008886
Număr dosar: 168/103/2011
Termen: 08.11.2013, ora 8.30 CF2
Debitor: S.C. MNG GRUP INVEST S.R.L.
Sat Hoiseşti, comuna Mărgineni, jud. Neamţ
J 27/151/2006, CUI: 18347470
In Faliment,In Bankruptcy, En Faillite

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
NR. 168/03.11.2017
Subscrisa Capital Insol SPRL Filiala Bacău în calitate de lichidator judiciar al S.C. MNG GRUP INVEST
S.R.L. reprezentată de asociat coordonator Nechita Ştefan, desemnată prin încheierea din 01.02.2012, pronunţată
de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 168/103/2011,
Vinde prin licitaţie publică cu strigare, TEREN ARABIL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 6000 MP, situat în
intravilanul comunei Mărgineni, jud. Neamţ,
Preţul de pornire al licitaţiei este de 10.800 euro.
Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel.
Licitaţia va avea loc la data de 10.11.2017 ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ
str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, jud. Neamţ.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta pe 17.11.2017, 24.11.2017 și 08.12.2017, ora 13:00, cu
același preț de pornire.
Condiţii de participare: depunere ofertă cumpărare, documente de identificare a participanţilor,
cauţiune de 10% din preţul evaluat, in contul special indicat în caietul de sarcini, dovada plăţii caietului de
sarcini 300 lei.
Depunerea documentelor sus menţionate, dovezile de achitare a taxei, cauţiunii şi a caietului de sarcini,
se vor face până în ziua licitaţiei, ora 10:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar în contul special deschis la
Alpha Bank – Sucursala Piatra Neamţ RO18BUCU1632231029013RON.
Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi şi nici solicitanţii care au orice fel de
datorii către debitor.
Bunul poate fi cumpărat și prin negociere directă, prin depunerea unei oferte de preț ce va fi
comunicată adunării creditorilor.
Relaţii la tel. 0233 233243 / 0753 48 23 43 / 0723 62 72 24.”
LICHIDATOR JUDICIAR
CAPITAL INSOL SPRL FILIALA BACĂU

