Dosar nr.2863/110/2016
Termen 18.10.2017-CF2u
Nr. 517/06.07.2017
ADMINISTRATOR JUDICIAR AL
S.C. CONNECTICUT MANUFACTURING COMPANY SA
J 04/1393/1996, CUI 9018613
-în insolvenţă, in insolvency, en procedure collectivePUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1/06.07.2017
S.C. CONNECTICUT MANUFACTURING COMPANY SA. Bacău, prin
administrator judiciar Capital Insol SPRL Filiala Bacău,
Anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţii publice cu strigare organizate în
zilele de luni 17.07.2017, 24.07.2017 şi 31.07.2017, la orele 13,00 la sediul ales
din Bacău, str. 9 Mai nr. 78, mezanin, cam. 6, a activelor apartinand societăţii şi
anume:

imobilul constituit din teren intravilan, în suprafaţă de 1.419 m.p., identificat
cu nr. cadastral 63808, nr. cadastral vechi 2, înscris in cartea funciară nr. 63808
a UAT Măgura (nr. de carte funciară vechi 3), situat în sat Măgura, comuna
Măgura, punct Dealu-Mare, judetul Bacău, împreună cu construcţia C1 – hală
prelucrări mecanice, având regim de înălţime P, în suprafaţă măsurată construită
la sol de 902 m.p., identificată cu nr. cadastral 63808-C1, precum şi împreună cu
cota indiviză de ½ din suprafaţa totală de 260 m.p. din terenul intravilan cu
destinaţia de drum, situat în intravilanul satului Măgura, comuna Măgura, punct
Dealu- Mare, judeţul Bacău, identificat cu nr. cadastral 60085, înscris în cartea
funciară 60085 a UAT Măgura.
Preţul de pornire al licitaţiilor este de 137.900 euro, conform aprobării
adunării creditorilor din 05.07.2017.
Garantia de participare la licitatie , în cuantum de 10% din preţul de
pornire a licitaţiei se va consemna la dispozitia SC CONNECTICUT
MANUFACTURING COMPANY SA, în contul debitoarei deschis la Banca
Transilvania- RO 61 BTRL 0040 1202 4441 0355, cel târziu în ziua de vineri
anterioară zilei de luni în care se organizează licitaţia.
Garanţia se restituie participanţilor care nu adjudecă bunul, iar în cazul
adjudecatarilor, se consideră parte din preţul de cumpărare.
Poate participa la licitaţie orice ofertant care cumpără caietul de sarcini în
valoare de 500 lei şi depune, până în ziua de vineri anterioară zilei de luni în care se
organizează licitaţia, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a participa la licitaţie,
următoarele documente:
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 Cerere/ofertă de participare la licitaţie şi dovada achitării garanţiei de
participare,
 Documentele specifice, în funcţie de încadrarea juridică a ofertanţilor,
respectiv:
1.Pentru persoanele fizice române:
a) procura notarială care atestă împuternicirea acordată persoanei ce reprezintă
potenţialul cumpărător în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu strigare şi
a semnării procesului-verbal de licitaţie şi a ofertei finale (original);
b) copie certificată a actului de identitate (B.I/C.I./pasaport);
2.Pentru persoanele juridice române:
a) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, certificat de înregistrare
ca plătitor de T.V.A (dacă este cazul) şi certificat constatator valabil 30 zile referitor la
datele firmei eliberat de Oficiul Registrului Comertului (copii conforme cu originalul);
b) împuternicirea/delegaţie acordată persoanei fizice care reprezinta ofertantul la
licitaţie (original);
c) declaraţie pe proprie răspundere că nu se afla sub incidenţa Legii 85/2014 sau în
dizolvare (original);
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0234/701171,
0744/358633,
0740/952867,
precum
si
la
adresa
de
e-mail:
office.bacau@capitalinsol.ro

Administrator judiciar,
Capital Insol SPRL Filiala Bacău
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