IGF EXPERT CONSULT i.p.u.r.l.
Societate profesionala de reorganizari si lichidari judiciare
Nr. 337/12.11.2012

DOSAR nr. 1891/104/2010

PUBLICATIE DE VÂNZARE
Societatea profesionala I.G.F. EXPERT CONSULT i.p.u.r.l. cu sediul social în municipiul
Slatina, str. Cuza Voda, nr. 40, jud. Olt si sediul secundar in mun. Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 16, bl. 16,
sc. B, ap.1, parter, jud. Olt, în calitate de lichidator judiciar pentru SC TEXCOMER SRL, numită prin
Sentinta nr. 73 din 23.01.2012, pronunţată de Tribunalul Olt, în dosarul de faliment nr. 1891/104/2010,
anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE pentru vanzarea bunurilor din proprietatea SC
TEXCOMER SRL:
Nr.
crt.
1

DENUMIRE ACTIV
CLADIRE S+P+1 (monument istoric) si teren ocupat 171,99
mp

PRET PORNIRE
LICITATIE (lei,
excl. tva)
296.330

Preţul de pornire a licitatiei este cel stabilit de expertul evaluator prin intocmirea raportului de
evaluare in luna noiembrie 2011, la cererea creditorului BANCPOST SA, diminuat cu 25% si nu
curpinde tva. Imobilul este situat in mun. Slatina, str. Lipscani, nr.25, jud. Olt si poate fi vizitat zilnic
intre orele 8 si 16. Licitaţia va avea loc in fiecare zi de vineri a saptamanii, orele 11.00, la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 16, bl. 16, sc. B, ap.1, parter, jud. Olt.
Pot participa la licitatie persoanele fizice si juridice care fac dovada ca au depus cerere de
inscriere, au achitat taxa de participare, au achizitionat caietul de sarcini si au depus la Raiffeisen Bank
in contul debitoarei garantia de 10% din valoarea de pornire.
Taxa de participare la licitatie este de 100 lei iar contravaloarea caietului de sarcini este de 400
lei.
Scrisorile de exprimare a interesului pot fi transmise prin poştă, fax, e-mail la următoarea
adresă:
IGF EXPERT CONSULT i.p.u.r.l.
Str. Drăgăneşti, nr. 16, sc. B, ap.1, parter
Municipiul Slatina, jud. Olt
Telefon: 0249/410.151 ; 0249/437850; 0744434982
Fax: 0249/410151
e-mail:igf_expert@yahoo.com

Lichidator judiciar
IGF EXPERT CONSULT i.p.u.r.l.
GH IONESCU

Birouri: Str. Draganesti 16, Bl. 16, Sc. B, Ap..1 – Slatina, Olt
Nr. ordine tablou practicieni in insolventa: 0211/2006
E-mail: igf_expert@yahoo.com

Mobil: 0744.434.982
Tel/fax: 0249.410.151
0349.802530

