
 
 
 
 

Anunţ de participare la licitaţie publica deschisa  
 
 
 
 
 

COS TARGOVISTE SA – in insolventa cu sediul in mun. Targoviste, soseaua Gaesti nr. 
9-11, jud. Dambovita, prin administrator judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL cu sediul 
profesional în Bucureşti, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, Phoenicia Business Center, et 4, sector 3, in 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurii de 
vânzare a activului din patrimoniul debitoarei COS TÂRGOVIŞTE S.A. cu denumirea “microhotel 
– cămin 3” prin licitație publică deschisă, organizeaza licitatie publica deschisa pentru vanzarea 
activului „MICROHOTEL – CĂMIN 3” înregistrat în patrimoniul debitoarei cu nr. de inventar 100396, 
situat în mun. Târgovişte, str. B-dul Unirii, nr. 18, jud. Dâmboviţa. Activul se vinde în starea în care se 
găsește la data adjudecării. 
 Conditiile de participare la licitatie si modul de derulare a licitatiei sunt descrise in Regulamentul 
privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare a activului din patrimoniul debitoarei COS 
TÂRGOVIŞTE S.A. cu denumirea “microhotel – cămin 3” prin licitație publică deschisă, care poate fi 
consultat pe site-ul administratorului judiciar HUwww.smda-insolvency.ro UH. 
 Licitatia se va desfasura in data de 01.06.2016 orele 12.00 la sediul administratorului 
judiciar. 

Prețul de pornire al licitației este 455.000 lei fără TVA. În ceea ce priveşte TVA-ul aferent 
Activului valorificat, acesta va urma dispoziţiile legale în vigoare.  
 Potenţialii cumpăratori interesaţi vor depune până la data limită, 01.06.2015, orele 11.00, 
documentele de participare la registratura debitorului în atenţia Administratorului Special sau la 
registratura administratorului judiciar SMDA INSOLVENCY SPRL, în atenția dnei Sirbu Anca Cristina 
sau le vor comunica în format electronic la adresele de e-mail: monica.panduru@cos-tgv.ro şi 
office@smda-insolvency.ro. Neprezentarea sau prezentarea incompletă de către potențialii cumpărători a 
oricărora dintre documentele de participare prevăzute mai sus conduce la pierderea dreptului de a 
participa la licitație, nu vor fi acceptate ofertele primite după deschiderea ședinței de licitatie chiar dacă 
îndeplinesc condițiile de participare.  
 
  
 

 

http://www.smda-insolvency.ro/

