Nr:751/07.07.2022--Publicație de vânzare
Tribunalul Bacău Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ
1.Date privind dosarul:Număr dosar 822/110/2019*, termen 15.09.2022
2. Arhiva/registratura instanţei: Str. Stefan cel Mare nr. 4 Cod 600356, loc. Bacău, jud. Bacău, Număr de telefon 0234/541910
Programul arhivei instanţei: luni-vineri-10-13.
3. Debitor-SC FERMA COROLA SRL, CIF 18157440, sediul social în comuna Filipeşti, sat Cârligi, jud. Bacău, J04/2065/2005
4. Creditori- cunoscuţi: conform tabel
5. Lichidator judiciar:Reziliența I.P.U.R.L, cu sediul în Târgu-Neamț, str. M. Sadoveanu, nr.39, înregistrată în Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. în 2011 sub numărul 0562, înregistrată fiscal sub nr.29073485, fax 40333710104,
stefannechitastefan@yahoo.com, 0740952867,
6. Subscrisa Reziliența I.P.U.R.L, lichidator judiciar al debitorului S.C. FERMA COROLA SRL, conform S.C. nr.654/17.12.2020
pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia a II-a civilăşi de contencios administrativ în dosarul nr. 822/110/2019*, supunem atenției
prezenta,
PUBLICATIE DE VANZARE NR.12
Subscrisa Rezieliența I.P.U.R.L. cu sediul în Târgu Neamț, str. M. Sadoveanu, nr.39, stefannechitastefan@yahoo.com, - în
baza hotărârii adunării creditorilor menționată în procesul verbal nr. 587/15.06.2022 și a atribuțiilor prevăzute la art.64 și 156 din
Legea nr. 85/2014,
Organizează la sediul său în ziua de 22.07.2022 ora 15,00 licitație publică pentru vânzarea activului imobiliar Ferma de suine
Corola, format din construcții și terenul aferent, silozuri precum și bunuri mobile(utilaje, instalații, obiecte de inventar), imobil
întabulate în CF 63827 din satul Cârligi, comuna Filipești, jud. Bacău, situat la 100 m de Autostrada Moldovei actuala europeanăE85.
Preț de începere a licitației pentr vânzarea în bloc 319.725 euro.
- Hala suine – 63827-C1, cu un regim de înălțime P , construită în anul 2008, în suprafață de 1499 mp, fundații din beton, structura
cadre din beton, planșee din panouri sandwich, învelitoare din tabla, pardoseli din beton cu fante de scurgere iar sub hale (la subsol
bazinul betonat de aproximativ 3700 mc).
- Cladire administrativă- 63827-C2, în suprafață de 222 mp, cu un regim de înălțime P, construită în 2008, pe fundații din beton,
structura din beton și cărămidă, compartimentată funcțional inclusiv bucătărie 2 băi, debara, învelitoare tip șarpanta cu tablă, tâmplărie
interioară și exterioară din PVC cu geam termopan, pardoseli din gresie și parchet, faianță în spațiile umede, încălzire CT pe curent
electric, boiler electric, instalație de A.C, împreună cu hală depozit (bucătărie furajeră)în suprafață de 300 mp din tablă cutată și
învelitoare tip șarpanta cu tablă, legată de silozurile de alimentare.
-Două silozuri 63827-C3, construite in 2008, (1500 to) cu fundații din beton, structură de rezistenta tabla galvanizata, pardoseli beton,
ce conține elevator, șnec vertical, melc transport, uscător, selector cu aria construită de 73 mp fiecare, 750 tone fiecare,
- Teren curți construcții și arabil în suprafață de 22.911 mp , cu acces direct la pe drum public și la 100 m de autostrada Moldovei
(E85). Imobilele dotate cu curent electric cu transformator în curte, apă hidrofor, aer condiționat, alei betonate, împrejmuire plasă
- 34 bunuri mobile, utilaje, aparatură, obiecte de inventar, obiecte sanitare.
În cazul nevalorificării se va organiza o ultimă licitație în aceleași condiții la data de 05.08.2022.
LICHIDATOR JUDICIAR, REZIELIENȚA IPURL

