Societate profesională de practicieni în insolvență
Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România

ANUNŢ DE VÂNZARE
MAESTRO SPRL – FILIALA BUCURESTI, cod de identificare fiscală RO 32718093, cu sediul în
Bucureşti, str. Petofi Sandor, nr. 4, sector 1, în calitate de lichidator judiciar al GRUP ROMET SA,
cu sediul în Municipiul Buzău, str. Soseaua Brăilei, nr. 15, judetul Buzău, cod postal 120118, cu nr.
de ordine în Registrul Comerțului J10/790/1994, Cod Unic de Înregistrare RO 5959639,
desemnat prin Sentinţa nr.25/2018 din data de 18.01.2018 pronunţată de Tribunalul Buzău Secţia
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, in dosarul 662/114/2013 anunţă organizarea
de licitaţii publice în baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completată cu
dispozițiile Codului de Procedură Civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010 pus în aplicare prin Legea
nr. 76/2012 cu modificările ulterioare, pentru vânzarea bunurilor aparţinând debitoarei.
Bunurile scoase la vânzare sunt conform Anexelor 4-5, atașate.
Licitația este publică cu strigare prin metoda licitației competitive, urmând ca documentele de
participare să fie depuse până cel tarziu în preziua licitației ora 14,00, la sediul lichidatorului
judiciar din București, str, Petofi Sandor nr. 4, sector 1, tel. 0314328503.
Licitațiile se vor ține la sediul lichidatorului judiciar, la un interval de două săptămâni începând cu
data de 08.09.2022 ora 1300.
Vizionarea proprietății industriale se poate face zilnic, la sediul din municipiul Buzău, Şoseaua
Brăilei nr.15, judeţul Buzău. Participanții sunt obligați să achiziționeze caietul de sarcini. Valoarea
caietului de sarcini este 500 euro + TVA pentru bunurile imobile vândute individual. Pentru
vânzarea individuală a bunurilor mobile valoarea caietului de sarcini este 500 lei + TVA. Caietul de
sarcini poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar, cu plata in numerar, sau cu ordin de
plata în contul MAESTRO SPRL filiala Bucuresti, cod IBAN – RO33BTRLRONCRT0384260101
deschis la Banca Transilvania BUCURESTI, CIF: 32718093.
Toate detaliile legate de licitația publică cu strigare se regăsesc în caietul de sarcini.
Informaţii tel. 0730.97.01.47
Lichidator Judiciar
Maestro SPRL – Filiala Bucureşti
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