SEDIU:Bacău, str. Mioriței nr. 38
Mobil: 0740952867 / 0730008886
Nr. 5225/18.12.2017
Număr dosar: 5225/103/2010
Termen: 20.02.2018, ora 12.00 F1
Judecător sindic: dl. Magistrat Cătălin Serghei
Debitor: S.C. Luciprod S.R.L.
sat Dămuc, comuna Dămuc, jud. Neamţ
J27/668/2005, CUI: 17483201
in faliment, in bankruptcy, en faillite

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE bunuri mobile
Capital Insol S.P.R.L. Filiala Bacău, lichidator judiciar al S. C. Luciprod S.R.L, societate aflată în
procedura simplificată a falimentului., desemnată prin Încheiere din 14.12.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ
în dosarul nr. 5225/103/2010,
Vinde la licitaţie publică:
- Autocamion AB 16230, nr. NT-06-RRT – cel mai mare preţ oferit
- Drujbă Husqvarna –cel mai mare preţ oferit
Bunurile se vând individual.
La acest termen licitaţia va începe de la cel mai mare preț oferit.
Vânzarea se va putea face chiar daca se prezintă o singura persoana care oferă preţul de la care începe
licitaţia.
Licitaţia va avea loc la data de 22.12.2017 ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ str.
Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, jud. Neamţ.
În cazul în care bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la data de
05.01.2018, ora 15:00 şi 12.01.2018, ora 15:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Pentru înscrierea la licitaţie se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini, ce poate fi cumpărat
de la sediul lichidatorului judiciar.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se repeta în fiecare zi de joi orele 15:00, cu preţul de pornire ”cel mai
mare preţ oferit”, situaţie în care Vânzarea se va putea face chiar daca se prezintă o singura persoana care
îndeplineşte condiţiile de participare prevăzute în caietul de sarcini ce poate fi achiziţionat de la sediul ales al
lichidatorului judiciar, mai sus menţionat.
Relaţii la tel. 0233 233243/0753483243/0723011712/0730008886.
Lichidator judiciar
Capital Insol S.P.R.L. Filiala Bacau

