Consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12,
sector 5, București și CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, lichidator judiciar al
S.C. SIDERCA S.A., în faliment, in bankruptcy, en faillite, avand CUI RO 1916090, Tribunalul Galati, dosar
nr. 81/121/2005*, organizează
5 licitaţii publice cu strigare, săptămânal, în fiecare zi de marți, până la adjudecare, începând cu data
de 14.05.2013, ora 14.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării urmatoarelor active
ce apartin SC SIDERCA SA:
-apartament 2 camere, semidecomandat, situat în Călăraşi, B-dul N. Titulescu nr. 1, bl. D2, scara
M1, et. 4, ap. 12, cu o suprafaţă utilă de 50,34 mp., balcon- suprafata utilă de 6,95 mp., plus cota indiviza
teren 16,72 mp., având numar cadastral 20640 – C1- U24, inregistrat in Cartea Funciara nr. 20640- C1U24. Pret de pornire al licitatiei : 54.075 lei (exclusiv TVA).
-apartament 2 camere, semidecomandat, situat în Călăraşi, B-dul N. Titulescu nr. 1, bl. D2, scara
M2, et. 4, ap. 12, cu o suprafaţă utilă de 50,34 mp., balcon- suprafata utilă de 6,95 mp., plus cota indiviza
teren 16,69 mp., având numar cadastral 20640 – C1- U43, inregistrat in Cartea Funciara nr. 20640- C1U43. Pret de pornire al licitatiei : 54.075 lei (exclusiv TVA).
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care:
- formulează cerere de participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei,
- acceptă regulamentul licitației,
- achiziţionează Caietul de sarcini. Acesta poate fi obţinut contra cost, zilnic, de la sediul lichidatorului
judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189;
- achită taxa de participare la licitaţie *;
- achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire al licitatiei**;
In conformitate cu art. 53 din Legea 85/2006, bunul este dobandit liber de orice sarcini, garantii reale
mobiliare, drepturi de retentie de orice fel, ori masuri asiguratorii.
Prin prezenta, somam pe toti cei care pretind vreun drept de chirie, privilegiu, ipoteca sau orice alt
drept să-şi precizeze pretenţiile si sa anunte in scris lichidatorul judiciar înainte de data si ora tinerii primei
licitatii, sub sancţiunea de a nu mai fi luat în considerare.
Prin prezenta, invitam pe toti cei interesati de achizitionarea bunului imobil ce face obiectul licitatiei,
sa se prezinte la termenul stabilit pentru tinerea licitatiei, la locul fixat in acest scop si sa prezinte
lichidatorului judiciar toata documentatia inscrierii la licitatie ( inclusiv dovezile de plata a taxei si
garantiei) cu cel putin 24 ore inainte de data organizarii licitatiei (acestea se pot depune personal la sediul
lichidatorului judiciar din Calarasi, str. Plevna nr. 189 )
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189
sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 și 021.319.45.56 sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro
Nota:
*Contravaloarea Caietului de sarcini de 700 lei(exclusiv TVA) si Taxa de participare în cuantum de 200 lei (exclusiv TVA) se
depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 – Titular: CC INSOL SPRL deschis la BRD Constanța.
**Garanția de 30% din prețul de începere al licitației se depune în contul IBAN - RO11BRMA099910005642004, Titular: SC
SIDERCA SA – ÎN FALIMENT, deschis la BANCA ROMANEASACA.
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