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PUBLICATIE  DE  VÂNZARE

LEXINSOLV I.P.U.R.L. Suceava, lich idator judiciar desemnat în dosar nr. 502/86/2018 al 

Tribunalului Suceava, scoate la vânzare prin lic ita?ie publica, în bloc, bunuri imobile apar?inând 

debitorului S.C. GROUP CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în ora? Siret, str. La?cu Voda, nr. 161, jud. 

Suceava, CUI 16992134, aflat în procedura falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014, constând din

teren cur?i-construc?ii în suprafa?a de 48.149 mp, cu nr. cadastral 3313, 3314, 3315, 3316 ?i 3319 

înscrise în car?ile funciare nr. 30714, 30715, 30716, 30717 ?i respectiv 30613 ale comunei cadastrale 

Siret, pe care sunt amplasate cladiri agroindustria le degradate, dezafectate ?i nefunc?ionale, situat în 

ora? Siret, str. La?cu Voda, nr. 161, jud. Suceava, pre?ul de pornire al lic ita?ie i f iind de 387.500 lei,  

exclusiv TVA. 

Licitatia va avea loc la data de 18.09.2019 ora 10:00, la sediul LEXINSOLV I.P.U.R.L. din 

mun. Suceava, str. Zamcei, nr. 5, jud. Suceava.

În vederea participarii la lic itatie, lic itatorii au obligatia de a depune 10%  din pretul de 

pornire al lic itatiei în contul de lichidare judic iara nr. RO35BREL0002001872720100 deschis la 

Libra Internet Bank pe numele debitorului S.C. GROUP CONSTRUCT S.R.L. Siret. 

În caz de neadjudecare lic itatia publica se va repeta în aceleasi conditii în data de 16.10.2019, 

ora 10:00 ?i în data de 06.11.2019, ora 10:00.

Prezenta publicatie de vânzare constituie si notif icare catre creditori, debitor si orice 

persoana fizica sau jurid ica interesata în dosarul în cauza.

Informatii suplimentare la sediul lich idatorului judic iar sau la tel./fax 0230/551784, 

0745635896, e-mail: lexinsolv@yahoo.com, web: www.lexinso lv.ro.

Lichidator judiciar,

Ec. Ceuca Ion

REORGANIZARE, LICHIDARE JUDICIARA, FALIMENT
Mun. Suceava, str. Zamcei nr. 5, cod 720214, jud. Suceava  
Tel./Fax 0230551784 Mobil 0745635896 
E-mail – lexinsolv@yahoo.com, web – www.lexinsolv.ro    

                                            

     

I.P.U.R.L.
LexInsolv


	Page 1

