R & I GROUP SPRL
Restructuring & Insolvency

Nr. ieșire 3551/21.06.2022
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
Secția a VII a Civilă
DOSAR: 29448/3/2009
DEBITOARE: TUNGAL METROU SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Subscrisa R & I Group SPRL cu sediul social în Str. Clopotari Vechii. nr.27, Sector 1, Bucureşti, înregistrată
în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub
numărul 0571, cod unic de înregistrare 29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail:
office@ri-group.ro, reprezentată prin Asociat Coordonator Elena Cosma, în calitate de lichidator judiciar
al TUNGAL METROU SA cu sediul in Bucureşti, Sectorul 5, B-dul MIHAIL KOGALNICEANU, Nr. 12, CUI
404068, J40/4874/1991, desemnată prin Hotărâre din data de 01.07.2019, pronunțată de Tribunalului
Bucuresti Sectia VII -a Civilă in dosarul nr. 29448/3/2009, organizează licitație publică cu strigare pentru
valorificarea următoarelor bunuri proprietatea TUNGAL METROU SA:
-

Proprietate imobiliara situata in Bucuresti, Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 12, Sector 5, compusa din
teren intravilan, categorie de folosinta curti constructii, in cota exclusiva de 6500/27000
echivalent a 247 mp, din suprafata de 1.080 mp, identificat sub nr. Cadastral 223654 și
urmatoarele constructii cu destinatia spatii birouri: C1 – sup utila 212,74 mp, C2 – sup utila 139,94
mp, C3 – sup utila 28,55 mp, C4 – sup utila 1138,99 mp, C5 – sup utila 220,64 mp, împreuna cu
bunurile mobile aflate in interior, la prețul de pornire al licitației de 540.000,00 €, exclusiv TVA;

Persoanele interesate să participe la licitație pot să achiziționeze caietul de sarcini de la adresa
lichidatorului judiciar R & I GROUP S.P.R.L. din str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1, Bucureşti.
Licitația va avea loc în data de 22.07.2022, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.
Clopotarii Vechi nr. 27, Sector 1. Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la
termenul limită documentele solicitate prin caietul de sarcini.
Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini care poate fii achizitionat incepand cu data
publicarii anuntului de vanzare. Plata restului de prêt rezultat in urma licitatiei se va achita intr-un termen
de maxim 60 de zile calendaristice de la data licitatiei.
Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației vor
trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 15:00 la sediul lichidatorului judiciar.
Informații suplimentare pot fi obținute direct de la sediul R & I GROUP SPRL, la numărul de telefon 0752
146 791 sau la adresa de e-mail: Bogdan.irimia@ri-group.ro.
R & I GROUP S.P.R.L.
Asociat Coordonator
Elena Cosma
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