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Dosar nr. 1987/105/2017 

Debitor: Emon Electric S.A. (înfaliment/in bankruptcy/ enfaillite) 

cu sediul social în municipiul Câmpina, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1A, jud. Prahova, număr de ordine 
în Registrul Comerţului J29/ 401/1998, cod unic de înregistrare 10415382 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

Subscrisa, MUŞAT & ASOCIAŢII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 43, et. 1, cam. 2, sector 1, înscrisă în Tabloul practicienilor în 
insolvenţă sub nr. matricol 2Aoo73, secţiunea a II-a, având numărul de înregistrare în Registrul 
formelor de organizare RFO II-0117, desemnată în calitate de lichidator judiciar definitiv al EMON 
ELECTRIC S.A. (în faliment/in bankruptcy/en faillite), conform încheierii de şedinţa 
pronunţată în data de 21.09.2018 de Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a 
Tribunalului Prahova în dosarul nr. 1987/105/2017, organizează licitaţie publică cu strigare, în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014 şi cu Regulamentul de vânzare nr. 3 aprobat de 
Adunarea creditorilor Eman Electric S.A. din data de 17.08.2021, pentru vânzarea bunurilor mobile 
de natura mijloacelor fixe, mijloacelor de transport auto şi stocurilor aflate în patrimoniul Eman 
Electric S.A. (denumite în continuare ,,Activele"), impartite in 3 (trei) grupe, <lupa cum urmeaza: 

Nr. Descriere bunuri mobile Preţ de pornire a licitaţiei 
(fără 1VA) 

1. Grupa 1 - Mijloace fixe 85.570.55 EUR 

2. Grupa 2 - Stocuri şi obiecte de inventar 138.125 EUR 

3. Grupa 3 - Mijloace de transport auto 17.752,80 EUR 

Licitaţia va avea loc în data de 05.11.2021, începând cu ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 43, et. 1, cam. 2, sector 1. 

Garanţia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitată în contul unic de insolvenţă 
IBAN RO07 PIRB 4263 7450 8900 1000 deschis la First Bank S.A., Sucursala Charles de Gaulle. 

Oferta şi documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în Caietul de sarcini, vor trebui depuse la 
sediul lichidatorului judiciar cel târziu până în data de 04.11.2021, ora 11:00. 

Termenul de depunere a ofertei şi a documentaţiei aferente reprezintă termen de 
decădere. 
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Descrierea Activelor, detaliile privind situaţia juridică a bunurilor scoase la vânzare, precum şi 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt detaliate 
în Caietul de sarcini. 

Caietul de sarcini şi orice alte date suplimentare şi informaţii cu privire la Activele mai sus 
menţionate pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar Muşat & Asociaţii - Restructuring\Insolvency 
S.P.R.L., la numărul de telefon: 021/202.59.00 sau la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro. 
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