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Tribunalul Suceava
Dosar nr. 2430/86/2014*
Debitoare: HARASEMIUC FLORIN VENIAMIN - INTREPRINDERE FAMILIALA
<< in faliment>> <<in bancruptcy>> << en faillite>>
Nr. 393/08.09.2017

PUBLICATIE DE VANZARE
PRIN NEGOCIERE DIRECTA
Subscrisa HARASEMIUC FLORIN VENIAMIN – INTREPRINDERE FAMILIALA- in faliment, cu
sediul social in sat Sucevita, comuna Sucevita nr. 265, jud. Suceava, inregistrata in evidentele Oficiului Registrul Comertului
Suceava sub nr. F33/41/2014, CIF: 32665452, reprezentata prin lichidator judiciar INSOLVENT I.P.U.R.L., mun. Suceava,
Aleea Nucului nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava, Tel/Fax: 0330/802.110, E-mail: insolvent.ipurl@yahoo.com, vinde in
bloc, prin negociere directa, urmatoarele bunuri imobile:
1.
2.

Teren intravilan în suprafaţă de 600 mp - parcelă virană, nr. cadastral 6017, înscris în Cartea Funciară nr.
30054 a mun. Rădăuți
Teren intravilan în suprafaţă de 2.048 mp - aratura, nr. cadastral 3538/5, înscris în Cartea Funciară nr.
30054 a mun. Rădăuți
Pretul de pornire la negocierea directa este de 26.504 euro si este diminuat cu un procent de 20% si nu include

TVA.
Ofertele se pot depune in fiecare zi lucratoare pana la ora 14.00 pana la valorificarea integrala a bunurilor,
la sediul lichidator judiciar, din mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, bl. 16, sc. A, ap. 2, jud. Suceava.
Pot participa la negocierea directa acele persoane fizice sau juridice care achita garanţia de participare de 10% din
preţul de pornire, achizitioneaza Caietul de sarcini la pretul de 600 lei, achita taxa de participare de 300 lei si depune oferta
completa conform caietului de sarcini.
Prezentul anunţ constituie si notificare către creditori, debitor si orice persoana fizica/juridica interesata in cauza.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vanzare, au obligatia, sub sanctiunea decaderii, sa
faca dovada acestui fapt cu cel puţin 1 zi anterior datei limita de depunere a ofertelor.
Bunurile vândute se dobândesc libere de orice sarcini conform art. 53 din Legea nr. 85/2006.
Relatii la tel. 0745/635.844, 0330-802.110.
Lichidator judiciar,
INSOLVENT I.P.U.R.L.
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