EURO QUALITY INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Deva, str. A. Iancu, bl. H3, jud.
Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al SC LARISSA CONFIMEX SRL Deva în faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul in Calea Zarandului, nr. 242 A, jud. Hunedoara, anunta vânzarea la
licitatie publica a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
− bunuri imobile: teren intravilan situat in localitatea Deva in suprafata de 1.655 mp, inscris in CF nr.
3407/a/3, nr. topo. 3521-3534/4/4 preţul de pornire este de 105.133 lei + TVA; si cota indiviza de
1/3 din teren intravilan in suprafata aferenta acestei cote de 4.025 mp, situat in localitatea Baita, nr.
35, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 207, nr. topo. 224, preţul de pornire este de 3.409 lei + TVA.
− Bunuri mobile: mijloace fixe la in valoare de 13.874,00 lei + TVA, pretul de pornire fiind cel
prevazut in raportul de evaluare publicat pe site-ul lichidatorului judiciar.
Bunurile debitoarei se vand libere de orice sarcini conform art. 53 din Legea nr. 85/2006.
Identificarea si descrierea bunurilor precum si evaluarea, sunt prezentate pe site-ul
lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro
Licitaţia va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Deva, Str. Avram Iancu, bl. H3,
demisol, jud. Hunedoara, în data de 14.11.2011, orele 14,00.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore
înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii ofertei de cumpărare, a garantiei de participare
reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum şi pentru achiziţionarea regulamentului de
organizare a licitaţiei şi a caietului de sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 100 lei + TVA.
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua in data de 22.11.2011 la ora 14,00, la sediul
lichidatorului judiciar.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe lichidatorul
judiciar înainte de data licitaţiei.
Informatii suplimentare se pot obine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de telefon:
0354/107589, precum si pe pagina de internet al lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro

