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Publicaţie de vânzare
Insolvenţa SM SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC Topo Consulting Service SRL Satu Mare
– în faliment / in bankruptcy / en faillite – CUI 16616423, având sediul social în loc. Satu Mare, str.
Toamnei, nr. 12/C, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului J30/774/2004, Dosar nr.
1184/83/2011 al Tribunalului Satu Mare, vinde prin licitaţie publică cu strigare:
o Casă de locuit D+P+E+M, având SU = 299,88 mp și SC = 390,88 mp + teren în suprafață
totală de 300 mp, din care suprafața construită de 170 mp, situată în loc. Satu Mare, str.
Toamnei, nr. 12/C, jud. Satu Mare, înscrisă in CF nr. 28436, având nr. top 14788/9 –
299.990,25 lei.
Bunurile supuse vânzării în cadrul procedurii de insolvenţă sunt proprietatea debitoarei din prezenta
cauză și fac obiectul unor contracte de ipotecă în favoarea CEC Bank SA – Sucursala Satu Mare. În
conformitate cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau
lichidator, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanții reale mobiliare sau drepturi de retenție, de orice fel, ori măsuri
asiguratorii, cu excepția măsurilor asiguratorii sau măsurilor preventive specifice, instituite în cursul
procesului penal.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire şi se depune în lei, la cursul
BNR din data plății, în contul de lichidare al societații Topo Consulting Service SRL, în faliment / in
bankruptcy / en faillite, CUI 16616423, deschis la Banca Romaneasca SA – Sucursala Satu Mare,
având codul IBAN RO11BRMA0999100063011293.
Licitaţia va avea loc în data de 29.07.2016, ora 11:00, respectiv 05.08.2016, 12.08.2016 și 19.08.2016,
la sediul lichidatorului judiciar din loc. Satu Mare, str. Crisan, nr. 22, jud. Satu Mare, pâna la
vanzarea bunurilor.
Informaţii suplimentare şi regulamentul de participare se pot obține la adresa societăţii de lichidare,
office@insolventasm.ro sau tel. 0751.212.193. Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în
regulamentul de vanzare va trebui depusă cel tarziu în preziua licitatiei pana la orele 16:00
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor care fac obiectul vânzării este invitată,
înaintea termenului de vânzare, să anunţe lichidatorul judiciar despre dreptul său.
Orice modificari ulterioare ale condițiilor de participare la licitație se pot obține de la societatea de
insolvență.
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