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Debitor: S.C. ROSTOM & COMP S.R.L. - in faliment, in bancruptcy, en faillite
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Obiect: Legea nr. 85/2006

S.C. ROSTOM & COMP S.R.L. Iasi prin lichidator judiciar
(dosar nr. 10327/99/2010 (nr. vechi 951/2010)Tribunalul Iași/Judecător sindic)

ANUNTA

Organizarea licitației publice de vânzare, cu strigare, pentru următoarele bunuri
imobile:

1. Teren str. Otilia Cazimir, nr.27, Iasi, cu prețul de strigare de 74.592 lei, valoare
fără TVA.

2. Teren si constructie str. Ciric, nr.70 Iasi, cu pretul de strigare de 340.990 lei,
valoare fără TVA.

3. Teren Str. Fintinilor, nr.12C, Iasi cu pretul de strigare de 63.936 lei, valoare
fără TVA.

4. Teren si constructie P+M, Sos. Birnova, nr.39, Iasi cu pretul de strigare de
149.183 lei, valoare fără TVA.

5. Teren in Satul Valea Satului, Comuna Grajduri, jud. Iaşi, în suprafaţă de 1.355
mp intravilan şi 7.257 mp extravilan in total 8.612 mp, cu pretul de strigare de
118.170 lei, valoare fără taxe.

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, licitatia va avea loc în fiecare zi de vineri, ora 1200, la sediul
lichidatorului judiciar ACORD SPRL situat in Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8.

Condițiile de participare la licitație, precum şi cele de adjudecatare se regăsesc în
caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea
acestuia fiind de 1.000 lei.

Poate participa la licitatie orice persoana care isi manifesta in scris, prin ofertă, cu 5
zile inainte de data licitatiei, intentia de cumparare si care pana in preziua licitatiei orele 1200

depune o cautiune reprezentand 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile imobile
descrise mai sus şi face dovada achizitionarii caietului de sarcini.

Informatii suplimentare de la lichidator la nr. 0742207571.
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Lichidator judiciar,
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Asociat coordonator
Nitescu Dan Nistor


