PRI

TÎCUC
Ă IIE

Nr____
Z ua

Luna

A n ut

IAIM

Calxinet individual de insolventa UUANA BORDIANU

1B0223

Sedlul social str. Grivi ţa nri b114D . sc. D ap.24 Botoşani ;
Sediui ales pentru oorespondenta : loc. Boto şani str. Aprodu Purice nr. 5;
TeI : 07261153.680 tel/fax 02311514.228
e-inall boedianolllianaQgmaitcom

Nr. dosar 410814012013 Tribunalul Rotoani
Debitor. SC Boto şani Standard SRL Înfalitnent, in baizkruptcy, enfaillite
-

ANUNT DE VÂNZARE MOBILIARĂ şI IMOBILIARĂ
Cabinet individual de insolventă Liliaaxa Bordianu - lidxidator judiaar al debitorului SC Boto şani
Standard SRL, CUI 13672070, Botoşani scoate la vânzare pria negociere dizectă urtnătoarele bunuri imobile şi
mobile: propnetate inxobiliară amplasată în Cătămărăşti - Deal, coinuna Mihai Eminescu, jud. Boto şani
compusă din secţie îxnbuteliere - suprafa ţă construită la sol de 262,19 mp, central ă ternxică - suprafaţă
construztă la sol de 153,20 m teren -suprafat ă de 188520nxp dia acte şi 2 113 66 mp din măsurăton - pret
negociabii 307.568 Iei; utilaje: linie îmbuteliezie b ă xrialcoolice, bazin inox 33 tone, căzi inox, bazin iixox, staţie
dedurizare bazxn inox 6 tone compresor, cazan abur cazan înc ălzire - preţ negoaabil 74.283 lei ferină
aznplasată îzx loc. Tecucx, str. Pluguluţ, xxr 101 jud. Galati conxpus ă dxn dădire birouri 230 mp, dădire - grajd
770 izx, teren 63 919,55 inp Pret negociabil 1A26.598 lea.. Preturxle nu includ TVA Bunurile se vâixd mdividual
Îxz conformitate cu art. 53 din Legea 8512006 buaxurile înslr ăinate de lidxidatorul judiciar sunt dobândite libere
de once sarani, precunx pnvilegu, apoteci, gajun sau diieptun de retentie sechestre de orice feL Fac exceptu de
Ia acest regizn inăsurile asxguratorxa dxspuse în procesul penal îxx vederea conflscării speaale şx/sau confiscăru
extinse. Toţi cei care pretind vreun diiept de proprietate asupra imobilului s ă anunţe lidxidatorul judiciar
Înainte de data vâaz ării..
.
Persoanele interesate pot depune o ofert ă lînanciară Ia sediul iichidatorului judiciar CII Bordîanu
Liliana din str. Aprodu Punce ar.5, inuxx. Botoşaixi, jud. Botoşaaxi direct, prin fax la nr. 0231514228 sau e-nxail
bordianuliiiana@gmail.com. Odată cu oferta se depune şi o cauţiune de 101/c din preţul afişat nxai sus.
BENEFICIAR: Botosani Standard SRL-societate în falinxent
CONT: R098BUC[J2272234713020R0N
BANCA: ALPHA BANK SA - Sucursala Boto şani., lxaforrnaţii suplimentare la telefon 0231/514228.
Anunţul de vânzare mobîliară i imobiliară a fost afi şat la sediul Iichidatorului judiciar din str. Aprodu
Purice nr.5, nxun. Botosani, jud. Botosani, la locul unde se afl ă amplasate imobilele (C ătămărăşti - Dea1, comuna
Mihax. Enunescu jud Botosani, respectiv loc.. Tecucx, str Pluguiui rar 101 jud Galati) Ia Judec ătorxa Botosani,
la Trîbaxnalul Botosani, Ia Prinx ăria Botoşani, Prianăria conxuna Mihai Enxinescu si la Priixxăria Tecuci

Lidii4atorjudiciarâl SC Boto şaniStandard SRL - societate înfalitnent,
C.I.I.
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