LEX FORI SPRL
Societate profesională cu răspundere limitată
în reorganizări – lichidări judiciare
530173 - Miercurea Ciuc
Str. Tudor Vladimirescu, nr.47, Harghita
Nr. înreg. RFO II: 0169 C.I.F. RO 20895830

Tel./fax: 0266-372216
Mobil:
0758/060241
E-mail: lex_fori_lichidari@yahoo.com

Societatea aflată în lichidare judiciară S.C. COLEMN S.A.; Sediul declarat: loc. Gălăuţaş,
str. Gării, nr. 4-6, jud. Harghita, Nr. O.R.C.:J19/12/1991; C.U.I.: RO494737
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
LEX FORI SPRL, societate profesională în reorganizări şi lichidări judiciare, cu sediul în
Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu nr. 47, în conformitate cu prevederile art.116 din Legea
85/2006 şi având în vedere hotărârea adunării creditorilor din data de 29.05.2014, organizează
licitație publică, la sediul din localitatea Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr. 47,
pentru vânzarea la preţurile reduse cu 40% faţă de preţurile de evaluare, a următoarelor
bunuri imobile reprezentând locuințe extratabulare din comuna Gălăuțaș:
- colonia I nr. 410, ap. 6 (nr. nou 486 ap. 3), la preţul de 4.464,00 lei;
- colonia I nr. 476, ap.2, la preţul de 3.570,00 lei;
- colonia I nr. 1046 (nr. nou 471/5), la preţul de 3.228,00 lei;
- colonia I nr. 1052 (nr. nou 472, ap.6), la preţul de 5.052,00 lei.
Licitaţia publică va avea loc de două ori pe săptămână, respectiv în zilele de miercuri
şi joi, orele 13, începând cu data de 22.07.2020.
În vederea participării la licitaţie participanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu
cel puţin o zi înainte de data fixată pentru licitaţie, până la ora 15,00, o cerere de înscriere însoţite
de documentele prevăzute în Regulamentul de organizare a licitaţiei publice şi va achita taxa de
participare în sumă de 100,00 lei nerambursabilă şi o garanţie de 10% din preţul minim stabilit
pentru bunurile care se doresc a fi achiziţionate.
Informaţii suplimentare la telefon/fax 0266-372216, 0758-060241.
Regulamentul de participare la licitaţie se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar,
LEX FORI S.P.R.L.

LEX FORI SPRL
Lichidator judiciar al S.C. COLEMN S.A., Gălăuţaş
Nr. înreg. 1121/17.06.2020
Proces verbal de afişare
Încheiat azi, 17.06.2020
În conformitate cu prevederile legale, LEX FORI SPRL, în calitate de lichidator judiciar al
S.C. COLEMN S.A., Gălăuţaş, am procedat azi, 17.06.2020, la afişarea la avizierul Comunei
Gălăuţaş a publicaţiei de vânzare, prin licitaţie publică a bunurilor imobile aflate în patrimoniul
debitoarei.
Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces verbal.
LICHIDATOR JUDICIAR
LEX FORI SPRL

