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Debitor: SC Boto şani Standard SRL - Înfaliment, in bnnkruptcy, enfaillite

ANUNT DE VÂNZARE MOBILIAR Ă şI IMOBILIARĂ
Cabinet individual de insolvenţă Liliaria Bordianu - lichidator judiciar al debitorului SC Boto şani
Standard SRL, CUI 13672070, Boto şarei scoate la vârizare prin negociere direct ă următoarele bunuri imobile şi
mobile: proprietate imobiliară amplasată în Cătămărăşti - Deal, comuna Mihai Eminescu, jud. Boto şani
compusă din secţie îmbuteliere - suprafa ţă construită la sol de 262,19 mp, ceritral ă termică - suprafa ţă
construită la sol de 153,20 in; teren —suprafat ă de 1.885,20 mp din acte şi 2.113,66 mp din măsurători - pre ţ
negociabil 307.568 Iei; utilaje: Iiriie îmbuteliere b ăuturi alcoolice, bazin inox 33 tone, c ăzi inox, bazin inox, sta ţie
dedurizare, b ăzin inox 6 tone, compresor, cazan abur, cazan înc ălzire - pre ţ negociabil 74.283 lei; ferm ă
amplasată în loc. Tecuci, sti. Plugului, nr.101, jud. Gala ţi, compus ă din clădire birouri 230 mp, cl ădire - grajd
770 m, teren 63.919,55 inp. Pre ţ negcciabil 1.426.598 lei. Pre ţurile riu iriclud TVA. Bunurile se vând iridividual.
În conforrnitate cu art. 53 diri Legea 85/2006 bunurile înstr ăinate de lichidatorul judiciar sunt dobândite libere
de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de reten ţie, sechestre, de orice fel. Fac excep ţii de
la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea corifisc ării speciale şi/sau confisc ării
extLnse. Toţi cei care pretind vreuri. drept de proprietate asupra imobilului s ă anunţe lichidatorul judiciar
înainte de data vânz ării.
Persoanele interesate pot depune o ofert ă financiar ă la sediul lichidatorului judiciar CII Bordianu
Liliana din str. Aprodu Purice rir.5, mun. Boto şani, jud. Botoşani direct, prin fax la nr. 0231514228 sau e-mail:
bordianuliliana@grnail.com. Odată cu oferta se depune şi o cauţiune de 10% din preţul afişat mai sus.
BENEFICIAR: Botosani Standard SRL-societate în faliment
CONT: R098BUCU2272234713020R0N
BANCA: ALPHA BANK SA - Sucursala Botoani. Informa ţii suplimentare la telefon 0231/514228.
Anuriţul de vânzare mobiliară si imobiliară a fost afiat la sediul Iichidatorului judiciar din str. Aprodu
Purice nr.5, mun. Botosani, jud. Botosani, Ia locul uride se afl ă amplasate imobilele (C ătămărăsti - DeaI, comuna
Mihai Eminescu, jud. Botoarii, respectiv Ioc. Tecuci, str. Plugului nr.101, jud. Galati), la Judec ătoria Botosani,
la Tribunalul Boto şani, la Prim ăria Botosani, Priin ăria comuria Mihai Eminescu si la Primăria Tecuci.

Lichidatorjudiciar al SC Botoşani Standard SRL - societate înfaliment,
c.I.I. Liliana Bordianu
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