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Obiect: Legea nr. 85/2006

S.C. PROHARTIS S.R.L. prin lichidator judiciar ACORD SPRL
 in dosar nr. 10292/99/2013 (nr. vechi 784/2013) Tribunalul Iasi/Judecător Sindic

ANUNTA

Organizarea licitatiei publice de vanzare, cu strigare, pentru bunurile mobile constând în
stoc de marfă, echipament tehnologic, mobilier şi mijloce auto. Preţul de pornire a licitatiei
publice de vanzare, cu strigare pentru stocul de marfă este în cuantum de 3.061,62 lei fara
T.V.A, pentru echipament tehnologic, mobilier este în cuantum de 26.756,95 lei fara T.V.A..
Pentru mijloacele de transport: DACIA 1305, anul de fabricaţie 2000,  pret: 903 lei fara T.V.A;
HYUNDAI ACCENT, anul de fabricaţie 2005, pret: 2.258,65 lei fara T.V.A.; DAEWOO
MATIZ, anul de fabricaţie din 2006, pret: 1.806,92 lei fara T.V.A.; RENAULT MASTER, anul
de fabricaţie din 2005, pret: 18.069,20 lei fara T.V.A.

Licitatia va avea loc la data de 21.03.2014, orele 1200, la sediul lichidatorului judiciar din
Iasi, str.Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8.

In caz de neadjudecare, licitatiile se vor relua la data de 28.03.2014 și la data de
04.04.2014, fiecare la ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar.

Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile, este rugata sa-si manifeste
pozitia cu 5 zile inainte de data licitatiei, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar orice
pretentie.

Caietul de sarcini în cuantum de 700 lei trebuie achiziţionat până în preziua licitației,
orele 1200, de la sediul lichidatorului judiciar, iar garantia de participare la licitație de 10% din
valoarea bunurilor licitate, trebuie depusa in contul de lichidare pana in preziua licitatiei, orele
1200.

Orice informatie suplimentara se poate obtine de la lichidatorul judiciar sau la telefon
0742/207.571.

Nr. cuvinte: 257

Lichidator judiciar
ACORD SPRL

Asociat coordonator
Nițescu Dan Nistor


