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Zu.Lurţo 

Nr. dosar: 4108/40/2013 Tribunalul Botoşarzi 
Debitor: SC Botoşani Standard SRL - Înfaliment, in bankrziptcy, eiifaillite 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ  NR.06/4-5 din 7 
Cabinet individual de insolvenţă  Liliana Bordianu - lichidator judiciar al debitorului SC Botoşani Standard 
SRL, CUJ 13672070, Botoşani scoate la vânzare prin licitaţie publică  cu strigare următorul bun imobil: 
• Proprietate imobiliara amplasată  în loc. Tecuci, str. Plugului, nr.1O1, jud. Galaţi, compusă  teren 

63.919,55 mp (6, 39 Ha intravilan si extravilan ) plus clădire birouri de 	230 rnp, clădire plus 
grajd de 700 mp,. 

• Preţul de plecare la licitatie este de 713.300 lei (50 % din valoarea de evaluare). Preţul nu include 
TVA. 

În conformitate cu art. 53 din Legea 85/2006 bunurile înstrăinate de lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de 
orice sarciiii, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice fel. Fac excepţii de la 
acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale şi/sau confiscării 
extinse. Toţi cei care pretind vreun drept de proprietate asupra imobilului să  anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data vânzării. DebitorLll nici direct şi nici prin interupuşi nu poate participa la Iicitaţie. 

Vânzarea prin licitaţie a bunurilor va avea loc în data de 17.10.2020, ora 08:30 şi în data cle  17.11.2020 , ora 
8:30 la sediul lichidatorului din localitatea Botoşani str. Aprodu Purice nr. 5, jud. Botoşani. 
Condiţiile de participare ta licitaţie sunt: 
a) depunerea ofertei de cumpărare până  la data de 16.10.2020, ora 12 pentru licitaţia din 17.10.2020 şi până  

în data de 16.11.2020 ,ora 12 pentru licitaţia din 17.11.2020 la fax nr.0231/514228, la adresa de e-mail: 
bordianuliliana@grnail.com,  prin recomandată  poştală  sau direct la sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Botoşani, str. Aprodu Purice, ni•.5. 

b) depunerea dovezii plăţii taxei de 10% diri preţul afişat în publicaţia de vânzare pâriă  la data de 16.10.2020, 
ora 12 pentru licitaţia din 17.10.2020 şi până  în data de 16.11.2020 $ ora 12 pentru licitaţia din 17.11.2020 
prin virament bancar. 

BENEFICIAR: Sc Botoşani Standard SRL - societate în faliment CUI: 1367207 
CONT: R098. BUCU.2272.2347. 1302.ORON 
BANCA: ALPHA BANIK SA - Sucursala Botoşani 
Iriformaţii suplimentare la telefon 0726153680 
PLlblica ţia de vânzare imobiliară  a fost afişată  la sediul lichidatorLilLii judiciar din str. Aprodu Purice nr.5, rnun. 
Botoşani, jud. Botoşani, la IOCLII unde se află  amplasat imobilul, respectiv loc. Tecuci, str. Plugului nr.1O1, jud. 
Galaţi, la Judecătoria Botoşani, la Tribunalul Botoşani, la Prirnăria Botoşani şi la Primăria Tecuci. 

Lichidatorjudiciaral SC Botoşani Standard SRL - societate înfaliment, 
C.I,I. Liliana Bordianu 


