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B-dul Aviatorilor, nr. 49, sector r, cod orr853, Bucuresti, ROMANIA
Tel: (4o-zr) 2oz Sgoo; Fax: (4o-zr) 2zS S9S7; zzT o4g'; E-mail: ofiìce@musatinsolv.ro ; Website: www.musatinsolv.ro

Dosar nr. lr987 / LoS/ 2or7

D ebito r : Emon Ele ctric S.A. (în /a lírnent /ín b olnkrup t cg / en faìllíte )
cu sediul social în municipiul Câmpina, Bd. Nicolae Bälcescu nr. 14, jud. Prahova, numär de ordine
în Registrul Comerlulú Jzgl4ot/tgg&, cod unic de înregistrare ro4r538z

PUBLICATIE DE VAI\TZARE

Subscrisa, MUSAT & ASOCIATII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul în
Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 43, et. 1, cam. 2, sector r, înscrisä în Tabloul practicienilorîn insolven!ä
sub nr. matricol z&ooTg, secliunea a II-a, având numärul de înregistrare în Registrul formelor de

organizare RFO ll-orr7, desemnatä în calitate de lichidator judiciar definitiv al EMON ELECTRIC
S.A. (înfalhnent/ínbankruptcg/enfaíllite), conform încheierii de çedin!ä pronunlatä în data
de zr.og.zorS de Seclia a II-a Civilä, de Contencios Administrativ çi Fiscal a Tribunalului Prahova
în dosarul nr. tg87 lto5f zot7, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile
Legii nr. 8g/zor4 çi cu Regulamentul de vânzare nr. 4 aprobat de Adunarea creditorilor Emon
Electric S.A. din data de 27.o5.2o2r, pentru vânzarea urmätorului imobil (denumit în continuare

,¡4ctíuul" san,,Inaobílul') :

Nr,

rvl U A T &

rEg,RE ,(fr..

Nr. Descriere Imobil
Pre[ de pornire a

licitaliei (färä
TVA)

1.

Actir,ul situat în localitatea Câmpina, Bd. Nicolae Bälcescu nr
rA, jud. Prahova, compus din urmätoarele imobile:

I. teren în suprafa!ä de u.g7g mp, înscris în CF nr.
2t724 çi nr. cad. 21724, având categoria de folosin!ä
cur{i construclä pentru suprafala de 4.967 mp,
orabil pentru suprafala de 6.5oo mp, neproductiu
pentru suprafata de 1.106 ñp, împreunä cu

construcliile Cr - Halä produclie + birouri çi vestiare
(P+3E), înscrisä sub nr. cad. zt7z4-Cr, cu o

suprafa!ä construitä la sol de 2.o4r mp, destinalia de

construc[ä industriale çi edilitare çi Cz - Depozit,
înscrisä sub nr. cad. zt7z4-Cz, cu o suprafa!ä
construitä la sol de 5o mp, destinalia de construcfíi
anexä;

teren în suprafa!ä de 6.7o5 mp, înscris în CF nr.
24459 çi nr. cad. 24459, având categoria de folosin!ä
pöçune;

ll.

1.154.564,52 euro

(din care 1.o98.45s
euro aferent

bunurilor imobile si
g6.to9rgz euro

aferent bunurik¡r
mobile)
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Nr. Descriere Imobil
Pre[ de pornire a

licitafiei (färä
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teren în suprafa!ä de 3.655 mp, înscris în CF nr.
24256 çi nr. cad. z4zg6, având categoria de folosin{ä
curli construcfii pentru suprafa{a de 3.517 mp çi
arabil pentru suprafata de r38 mp;

teren în suprafatä de 15 mp, înscris în CF nr. 2425s
çi nr. cad. 24255, având categoria de folosin!á, curli
construclä.

IV.

lll

impreuna cu urmatoarele bunuri mobile:

Denumire:

1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

11

L2

13

t4
15

t6
t7
18

L9

20

Dezvoltare fabrica EMON et.II (L 9868)
Extindere imobil de productie si birouri
Cladire sediu EMON Ez+E3
Instalatie IT sediu firma
Instalatie climatizare sediu firma
Instalatie detectie incendiu sediu fìrma
Instalatie supraveghere TV si antiefractie sediu
Baraca bucatarie (rg...r18)
Tablou electric TGH (general)

T.E.Gen, extindere dez.F-CA.et.Il EMON
Bariera poarta fabrica
T.E.Gen. extindere dez.F-CA.et.ll EMON
T.E.Gen. extindere dez.F-CA.el..n EMON
T.E.Gen. extindere dez.F-CA.et.II EMON
T.E.Gen. extindere dez.F-CA.et.rr EMON
Laborator betoane
Cabina statie pompe incendiu
Cabina statie tratare apa

Cabina SMART GRID Breaza-PT zo4

Cabina SMART GRID Breaza -PT zo4 -
imbunatatire
Post de transformare PTr84 (CPA Vz)
Tablou electric etal III sediu firma - TE 618

Instalatie iluminat exterior,bariere de acces

Instalatie evacuare ape menajere si pluviale
Instalatie hidranti
Sistem panouri radiante
Sistem supraveghere video - DV 483
Container BETON OS z-VEST. T-NR.INV.to3r
Baraca BUCATARIE/FABRICANR.INV. ro59
Cabina A BETON/NR. INVro6r
Instalare fotovoltaice

2L

22

23

24
25

z6

28
29

3o
31

D-7

2
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32
33
34
35
36

37

s8

Sectie productle,depotil si logistica EMON
Depozit exterior
Instalatie fotovoltaica sediu firma
Structura metalica sprijin pod rulant demontabil
Ascensor Sg3oo
Instalatie Iift (ascensor 533oo)
Pod rulant ELMAS

Licitalia va avea loc în data de 8<r.tr6.2021, începând cu ora 16300, la sediul
lichidatoruluijudiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 48, et. 1, cam. 2, sector 1.

Garanlia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitatä în contul unic de insolven!ä IBAN
ROoT PIRB 4269 T4So 89oo rooo deschis la First Bank S.4., Sucursala Charles de Gaulle.

Oferta çi documentalia de înscriere la licitalie preväzute în Caietul de sarcini vor trebui depuse la
sediul lichidatorului judiciar cel târziu pânä în data de 29.06.2o2L, ora 16:oo.

Terrnenul de depunere a ofertei çi a documenta[iei aferente reprezintä terrnen de
decädere.

Detaliile privind situatia juridicä a bunurilor scoase la vânzare, precum çi condiliile pe care trebuie
sä le îndeplineascä ofertanlii pentru participarea la licitalie sunt precizate în Caietul de sarcini.

Prelul Caietului de sarcini este de 5oo lei (inclusiv TVA) çi va fi achitat în contul unic de insolven!ä

Caietul de sarcini çi orice alte date suplimentare çi informalii cu privire la Imobil pot fì oblinute de
la lichidatorul judiciar Muçat &Asocialii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L.,la numärul de telefon:
o2Lf 2o2.S9.oo sau la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro.

Muçat & Asociafii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L.

c


