SCP MB Management IPURL
300351 Timișoara, str. Macilor, nr. 26
Tel.: 0256 475 756, Fax: 0256 490 153
IBAN: RO48BUCU875800072511R001, ALPHA BANK TM
E-mail: mbmanagementtm@gmail.com
Mobil: 0722 258 352

MEMBRU UNPIR - RFO II 0243

Societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă

Nr. 166/ 11.09.2020

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE LA LICITAȚIE
Subscrisa SCP MB Management ipurl, cu sediul în Timişoara, str. Macilor, nr.
26, jud. Timiș, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II 0243, CIF RO 20804476, în
calitate de lichidator judiciar al societății TRIDENT PRODUCTION SRL – în
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timişoara, str.Mircea cel
Bătrân nr. 117 - 119, jud. Timiş, nr. de ordine în Registrul Comerţului
J35/2459/1994, CUI RO 6326538, numit prin Încheierea nr. 609 din data de
30.05.2018, pronunțată de Tribunalul Timiş, Secția a II a Civilă, în dosarul nr.
6315/30/2012, conform prevederilor Legii 85/2006 privind insolvența ulterioare și
a Codului de Procedură Civilă organizează :

LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru valorificarea bunului imobil :
„Teren situat în Timișoara, DN 59A, FN, jud. Timiș (ieșirea spre Săcălaz) în
suprafață de 25.000 mp., înscris în CF 409860 Timișoara”,
Preț de strigare - 243.750 euro
În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea 85/2006, bunurile înstrăinate de
către lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de orice sarcini.
Licitația va avea loc în data de 22 septembrie 2020, ora 14,00, la sediul
administratorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș. cu
repetabilitate, în caz de neadjudecare, la datele de 29.09.2020, 06.10.2020,
13.10.2020 și 20.10.2020, în același loc și la aceeași oră, la același preț de pornire.
Persoanele interesate care doresc să facă o ofertă de cumpărare la alt preț pot
transmite oferta la mbojinca@yahoo.com. Aceasta va fi supusa analizei Adunării
Creditorilor.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmează a fi scoase la
vânzare, sub sancțiunea decăderii, sunt rugate să facă dovada acestui fapt până cel
târziu în data de 21.08.2020, ora 17.00 la sediul lichidatorului judiciar din
Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș.
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Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate cad în sarcina cumpărătorului.
Pentru participarea la licitație, potențialii cumpărători trebuie să depună la sediul
administratorului judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, până cel
târziu în ziua desfășurării licitației, ora 12,00, următoarele documente:
1. Cerere de participare la licitație;
2. Dovada achitării caietului de sarcini*;
3. Dovada achitării garanției de participare la licitație în cuantum de 10 % din
valoarea de pornire a bunului pentru care se licitează (plătiţi în lei la cursul din
ziua plăţii)**;
4. Declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că s-a făcut inspecția în
teren a proprietății imobiliare și că participantul cunoaşte în amănunt starea
acesteia.
* Prețul caietului de sarcini este 300 lei +TVA și se poate achita în numerar
la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament bancar în contul lichidatorului
judiciar MB MANAGEMENT IPURL, RO48BUCU875800072511R001, deschis
la Alpha Bank Timișoara, Agenția Calea Aradului, până cel târziu în ziua
desfășurării licitației, ora 11,00.
** Plata sumei reprezentând garanția se poate face prin virament bancar în
contul unic al debitorului TRIDENT PRODUCTION SRL nr. RO29 BTRL
0360 1202 W030 30XX deschis la Banca Transilvania SA, până cel târziu în ziua
desfășurării licitației, ora 11.00.
Pentru programarea vizionării imobilului, ofertanții trebuie să își anunțe în
scris intenția prin fax: 0256 490 153 sau e-mail: mbmanagementtm@gmail.com.
Informații suplimentare se pot obține la nr. tel.: 0722 258352, pe e-mail:
mbmanagementtm@gmail.com sau pe site-ul administratorului judiciar:
www.mb.ro.

Lichidator judiciar,
SCP MB Management ipurl,
Prin Mihail Bojincă
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