TRIBUNALUL IAŞI
SECŢIA II CIVILA -FALIMENT
Dosar nr. 05/99/2004 ( format vechi: 5/2004)
DEBITOR: S.C “ NECTAR” S.A. Paşcani
În faliment/In bankruptcy/En faillite

CERERE DE OFERTĂ
privind selecția și achiziția serviciilor unei persoane autorizate de catre Agenţia Naţională
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru bunurile imobile din patrimoniul
S.C “ NECTAR” S.A. Paşcani

Subscrisa “EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul in Iaşi, str.Zorilor, nr.11, jud. Iași,
înregistrată in Registrul Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II- 0022/2006, Cod de
Inregistrare Fiscală 16605670, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C “ NECTAR”
S.A. Paşcani conform Încheierii nr. 125/CC din 22.06.2010 pronunţată de Tribunalul IAŞI,
secţia COMERCIALĂ-INSOLVENŢĂ în dosarul nr. 05/99/2004, anunţă selecţia şi achiziția
serviciilor unei persoane autorizate de catre Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară în vederea realizării următoarelor lucrări de specialitate în domeniul
cadastrului:
identificarea fizică a bunurilor imobile reprezentând poduri basculă care au
avut ca destinație cântărirea sfeclei de zahăr și anexele aferente bazelor de
recepție ( cabine, magazii și platforme tehnologice) răspândite pe teritoriul a
trei județe, respectiv Suceava, Botoșani și Iași.
obtinerea documentelor de proprietate aferente activelor din patrimoniul
debitoarei S.C “ NECTAR” S.A. Paşcani aflate pe raza județelor Suceava,
Botoșani și Iași de la institutiile abilitate (primarii, cadastru, birouri notariale
etc) având în vedere că documentelor ce reprezentau arhiva financiarcontabilă a societăţii NECTAR S.A. Paşcani nu mai există.
întocmirea documentațiilor cadastrale necesare pentru înscrierea în Cartea
Funciara a tuturor imobilelor din averea debitoarei,
întocmirea oricăror alte documentații pentru operațiunile cadastrale necesare
pentru executarea planului de reorganizare,
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asistență și reprezentare în fața Agenţiei Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară pentru înscrierea în Carte Funciară a oricăror operațiuni cadastrale,
acte juridice sau fapte.
Ofertele vor fi depuse la sediul lichidatorului judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL din
Iași, str.Zorilor, nr.11 sau transmise pe mail la adresa: mirela.insuratelu@lrj.ro.
După primirea ofertelor, lichidatorul judiciar va întocmi un Raport care va fi supus
aprobării Comitetului Creditorilor, în conformitate cu prevederile art.116. alin.(3) din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenței. Criteriul de selecție va fi prețul cel mai mic și timpul
cel mai redus pentru predarea documentatie cadastrale.
Vă solicităm ca oferta dvs. privind serviciile cadastrale, cuprinzând onorariul solicitat
şi intervalul de timp necesar pentru finalizarea lucărilor cadastrale, precum şi celelalte
documente necesare să fie transmise cel târziu până la data de 21.07.2019, orele 12:00.
Cu stima,
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“EUROBUSINESS LRJ” SPRL
prin asociat coordonator
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