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Dosar nr.. 56294 I 3 / zor5
D

ebitor : MASTE R- RE COVE

RY

S. R.

L. (în folíment / ín b ankrup t cy / e n faíIlít

cu sediul în municipiul Bucureçti, Bd. Octavian Goga nr. 2, tronson

e

)

III r, etaj 3, camera 1, sector 3,

numär de ordine în Registrul Comer[ului J4o/8r5 Sf 2or2, cod unic de înregistrare 30431889
PUBLTCATTE DE VÂNZARE
Subscrisa, MU$AT & ASOCIATII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul în
Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 49, et.1, cam. 2, sector r, înscrisä în Tabloul practicienilor în insolven!ä
sub nr. matricol 2AooTS, secliunea a II-a, având numärul de înregistrare în Registrul formelor de
organizare RFO ll-orr7, desemnatä în calitate de lichidator judiciar definitiv al MASTER-

RECOVERY S.R.L. (în faliment/ín bankruptcy/en faíllíte), conform încheierii de çedin!ä
pronunlatä în data de z8.ro.zo15 de Seclia a VII-a Civilä a Tribunalului Bucureçti în dosarul nr.
S6zg+lSlzo15, organizeazá licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
85lzot4çicuRegulamentuldevânzarenr.tf o4.os.2o2oaprobatdeAdunareacreditorilorMasterRecovery din data de t4.og.zo2o, pentru vânzarea urmätoarelor imobile (denumite in continuare

,/ctíuele'):
Pre[ de pornire a
licita{iei (färä
TVA)

Nr.

Descriere imobil

1.

Imobil situat în Oraçul Bocça, Judetul Caraç-Severin, nr. CF
3o6ro, Nr. cadastrul zgogl Top: tt4o/rr-7t4of 12, extravilan,

EUR gS.S5o

destinalie agricolä, în suprafa!ä de 9.3oo mp

2

Imobil situat în Oraçul Bocça, Judelul Caraç-Severin, nr. CF
gt27;, Nr. cadastral CAD: 56/ TOP: 7tzlbl8, intravilan,

EUR B7.8oo

destinalie päçune, în suprafa!ä de 5.632 mp

Imobil situat în Oraçul Bocça, Judelul Caraç-Severin, nr.
3.

CF

9L276, Nr. cadastral CAD: g7 I'|OP : 6 48 I z, intravilan, destinatie

EUR Bg.Boo

päçune, în suprafa!á, de 4.ggz mp

4.

Imobil situat în Oraçul Bocça, Judelul Caraç-Severin, nr. CF
87217, Nr. cadastral CAD: 58/ TOP: 7tz/blg, destinalie päçune,

EUR r9.8oo

în suprafa!ä de 3.ooo mp

5

Imobil situat în Comuna Sântimbru, Judelul Alba, nr. CF
83S96, Nr. cadastral CAD: 83536, extravilan, destinalie

EUR ro.8oo

agricolä, în suprafa!ä de 2.875 mp

Cu privire la Active s-a constituit, în baza Ordonanlei de luare a mäsurii asiguratorii din data de
2r.ro.2or1 din dosar nr. gzglDlP f zot4, a Parchetului de pe lângä Înalta Curte de Casalie çi Justilie

ì
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'Restructuring\lnsolvency'
- Direclia de Investigare a Infracliunilor de Criminalitate Organizatä çi Terorism- Structura Centralä
çi a procesului verbal de aplicare a sechestrului din data de o2.r2.2or1, un sechestru asigurator pânä
la concurenta sumei de z4.4gz.57glei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.

Licitalia va avea loc în data de 15.o6.zozr, începând cu ora 13:oo, la sediul

lichidatorului judiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 48, et.

1,

cam. 2, sector

1.

În mäsura în care vor rämâne Active neadjudecate dupä organizarea çedinfei de
licitalie din data de 15.o6.2o2\ lichidatorul judiciar va organiza o nouä çedin[ä de
licitalie pentru Imobile, având aceleaçi prefuri de pornire, în data de zt.o6.zozt
începând cu ora 1g:oo.
Garanlia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitatä în contul unic de insolven!ä al
Master-Recovery S.R.L.: IBAN RO93WBAN2S11ooooS75oo6o5 - cont curent in lei, deschis la
Intensa SanPaolo Bank - Sucursala Victoriei.
Oferta çi documentatia de înscriere Ia licitalie preväzutä în Caietul de sarcini, vor trebui depuse ìa
sediul lichidatorului judiciar cel târziu pânä în data de 14.o6.zoz1, ora 1g:oo, pentru prima çedin!ä
de licitalie, respectiv pânä în data de 18.o6.zoz1, ora 13:oo, pentru cea de-a doua çedin!ä de
licitalie. Terrnenul de depunere a ofertei çi a documentafiei aferente reprezintä terrnen
de decädere.
Detaliile privind situalia juridicä a bunurilor scoase la vânzare, precum çi condiliile pe care trebuie
sä le îndeplineascä ofertanlii pentru participarea la licitalie sunt precizate în Caietul de sarcini.
Caietul de sarcini çi orice alte date suplimentare çi informalii cu privire Ia Active pot fi oblinute de la
lichidatorul judiciar Muçat & Asocialii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., Ia numärul de telefon
oztlzoz.gg.oo sau la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro.
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Muçat &Asocia[ii
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