R & I GROUP SPRL
Restructuring & Insolvency

Nr. iesire 4341/23.08.2021
TRIBUNALUL BRASOV
SECTIA A II A CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Dosar nr. 5221/62/2017
DEBITOARE: GOLDEN GALINA SELECT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite
PUBLICATIE DE VANZARE
Subscrisa, R & I GROUP S.P.R.L. denumita anterior ZRP INSOLVENCY S.P.R.L., număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0571, cod unic de înregistrare 29440085, cu sediul social în Str.
Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1, București, în calitate de lichidator judiciar al GOLDEN GALINA SELECT
S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Comuna Vulcan, DJ Vulcan-Codlea,
,KM1-Mina 1Mai F.N., jud. Brasov, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J8/1548/2009, cod unic
de înregistrare 26181741 desemnat prin Hotararea intermediara nr.1584 din data de 17.12.2019
pronunțată de Tribunalul Brasov - Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
5221/62/2017, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea în bloc a următoarelor
bunuri:
• Fermă ouă consum situată în Comuna Vulcan, DJ Vulcan-Codlea, ,KM1-Mina 1Mai F.N., jud. Brasov,
compusă din teren intravilan în suprafață totală de 3.686 mp, identificat prin Nr. Cad. 101104 înscris
în Cartea Funciară nr. 101104 și următoarele construcții: hala creștere și exploatare găini(C1),
platforma dejecții(C2), silozuri hrană(C3), filtru sanitar FNC(C4), silozuri cu rampă de descărcare(C5),
Uscător(C6), siloz tampon(C7), silozuri sroturi(C8), cântar auto(C9), fosă vidanjabilă(C10), fosă
vidanjabilă(C11), împreună cu bunurile mobile aflate în incintă, la prețul de pornire de 672.750 €,
exclusiv TVA.
Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației.
Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.
Licitația va avea loc în data de 01.09.2021 ora 15°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În
cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații la aceeași ora și în același loc în data de 08.09.2021,
15.09.2021, 22.09.2021 si 29.09.2021.
Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate
prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de
pornire.
Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail
office@ri-group.ro.
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