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Debitoare: SC KAT COMPANY SRL-- In faliment/In bankruptcy/En faillite
Sediu: Str.Eternitate, nr 84, bl Z2-1, sc C. Et 4, ap 4 ,jud. Iaşi CF 8177343 RC J22/326/1996
Dosar nr. 574/99/2009 (30/2009)- Tribunalul Iasi Secţia II Civilã- Faliment
Nr: 709 / KAT /02.11.2017

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
LD Expert Grup IPURL, lichidatorul judiciar al SC Kat Company SRL, Iaşi, str Eternitate, nr 84,
bl Z2-1, sc C, et 4, ap 4, jud Iaşi, în temeiul Legii 85/2006, vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri:
Imobile situate în sat Agapia, com. Agapia, jud Neamţ, în bloc:
1.Teren arabil cu suprafaţă S = 1.892 mp. situat în extravilanul comunei Agapia, punct „Molizi”, jud.
Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 451/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 524;
2. Teren arabil cu suprafaţa S = 3.275 mp. situat în extravilanul comunei Agapia, punct „Molizi”, jud.
Neamţ, înscris în cartea funciară nr. 448/N a localitătii Agapia cu nr. cadastral 501;
3.Imobil situat în intravilanul satului Agapia , jud Neamţ compus din :
-teren categorie folosinţã “curţi-construcţii” în S= 1.199 mp, parcela 1CC
-construcţia cu destinaţia de pensiune turisticã S+P+1E+M cu Sconstruitã =347,28 mp şi Suprafaţã
construitã desfãşuratã = 1.389,12 mp
-teren categoria de folosinţã “arabil” în suprafaţã de 1.482 mp, parcela 2A
Preţ - 2.564.400 lei .
Imobile situate în sat Dancu, com Holboca, jud Iaşi, în bloc:
1. Teren intravilan în suprafaţă de 3.400 mp.CF 60579, nr cad 802/1 pe care sunt amplasate construcţiile
C1, C2, C3 si C4, alcătuit din :
- parcela 1(417) de categorie de folosinţă „curţi – construcţii” în suprafaţă de 628 mp., pe
care sunt amplasate construcţiile C1, C2 si C3;
- parcela 2/1(418/1) de categorie de folosinţă „arabil” în suprafaţă de 2.314 mp., pe care se află construcţia
C4;
- parcela 3(416) de categorie de folosinţă „vie” în suprafaţă de 458 mp.;
2. Construcţia C1 – spaţiu comercial D+P+1E, cu Sc la sol = 81,83 mp., supprafaţã utilã 141,01 mp, CF
60579, nr cad. 802/1-C1.
3. Rampa C2 cu suprafaţa construită la sol Sc = 19,84 mp., nr cad 802/1-C2;
4. Halã C3 - depozit, cu Sc la sol = 198,96 mp., Sutilã = 264,06 mp., CF 60579, nr cad 802/A-C3.
5. Casã C4 – locuinţă P+1E, cu suprafaţă construită la sol Sc = 81,40 mp., Sutilã 83,81 mp, CF 60579, nr
cad 802/1-C4
Preţ- 914.360 lei.
Licitaţiile vor avea loc pe 17.11.2017 şi 28.11.2017 orele 12.00, la biroul lichidatorului judiciar din
Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12, jud Iaşi, putând participa orice persoană fizică sau juridică
care va depune o ofertă ce va conţine: dovada achitării taxei de participare de 1.000 lei, dovada achitării
caietului de sarcini de 1.000 lei, dovada achitării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al licitaţiei; actele
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de identificare ale persoanei juridice/fizice, împuternicire pentru persoana care reprezintă societatea cu
menţiunea că are mandat de a licita indiferent de sumă, ştampila.
Taxele se vor achita în contul RO 87 BTRL 0240 1202 8795 78XX deschis pe numele debitoarei
SC KAT COMPANY SRL la Banca Transilvania- sucursala Iaşi.
Inscrierile se fac la biroul lichidatorului judiciar din Iaşi, str Cronicar Mustea, nr 17, parter, ap 12,
jud Iaşi cu o zi ȋnainte de data desfãşurãrii licitaţiei, pânã la ora 16.00.
Ofertanţii care se înscriu la licitaţie, dar nu participă, pierd toate sumele avansate în vederea
participării la licitaţie. Neplata preţului la termenul stabilit, 30 zile de la data licitaţiei, duce la pierderea
sumelor avansate pentru achiziţionarea bunului, care va fi scos din nou la vânzare în sarcina
cumpărătorului.
Oricine pretinde vreun drept asupra imobilelor scoase la vânzare se va adresa lichidatorului judiciar.
Informaţii lichidator judiciar telefon 0232/235.508
Lichidator judiciar
LD EXPERT GRUP IPURL
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