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RFO 1 - 1521 /C
CF: 26248779
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Număr dosar: 2174/103/2012
Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă, de
Termen: 05.12.2018, ora 11:00, F3
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Debitor: S.C. MAVIO S.R.L.
Comuna Dumbrava Roşie, sat Izvoare, jud. Neamţ Registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16,
Nr. J27/534/2008, CUI 23624690,
loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ
« In Faliment, In Bankruptcy, En Faillite>
Program cu publicul: luni - vineri 900 - 1300
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu

PUBLICAȚIE VÂNZARE bunuri mobile
Nr. 2071/19.11.2018
CII LAURA BANU Lichidator judiciar al debitoarei S.C. MAVIO S.R.L. în
faliment, dosar nr. 2174/103/2012 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ,
vinde la licitaţie publică cu strigare:
Rafturi metalice, mobilier birou deteriorate (scaune/ masă).
Bunurile se vând individual.
Preț de pornire – cel mai mare preț oferit.
Licitaţiile au loc în fiecare în fiecare zi de vineri orele 15:00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22,
sc. B, parter, conform Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea adunării
creditorilor nr. 474 1/03.12.2012. 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.
Pentru înscrierea la licitaţie, cei interesaţi vor depune: ofertă de cumpărare,
documentele de identificare a participanţilor persoane fizice sau juridice (BI,
CI/Certificat înmatriculare, Cod fiscal, etc); împuternicire reprezentant, declaraţii pe
proprie răspundere ca nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment; pentru
persoane/societăţi străine scrisoare de bonitate financiara;
dovada achitării
caietului de sarcini 200 lei, a cauţiunii de 10% din preţ și in contul special indicat în
caietul de sarcini. Documentele sus menţionate se vor depune până în ziua
licitaţiei ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi şi nici
solicitanţii care au orice fel de datorii către debitor.
Relaţii la tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712 email
cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com
LICHIDATOR JUDICIAR CII LAURA BANU

