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Dosar lnr. tg87 / to; / 2oa7

D ebito r : Emon Ele ctric S.A. (în /c llirnent / ín b ankrup tcg / en føíllìte )

cu sediul social în municipiul Câmpina, Bd. Nicolae Bälcescu nr. 14, jud. Prahova, numär de ordine
în Registrul Comertulú Jzg/4orltgg8, cod unic de înregistrare 10415882

PUBLICATIE DE VÂNZARE

Subscrisa, MUSAT & ASOCIATII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul în
Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 49, et. 1, cam. 2, sector r, înscrisä în Tabloul practicienilor în
insolven!ä sub nr. matricol 2fuoo7g, secliunea a II-a, având numärul de înregistrare în Registrul
formelor de organizare RFO lI-ott7, desemnatä în calitate de lichidator judiciar defìnitiv al EMON
ELECTRIC S.A. (în falùnent/ìn bankruptcq/en faíllìte), conform încheierii de çedinla
pronuntatä în data de zr.og.zorS de Seclia a II-a Civilä, de Contencios Administrativ çi Fiscal a

Tribunalului Prahova în dosarul \r. LgSTlroSf 2or7, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în
conformitate cu dispoziliile Legii nr. 85/zot4 çi cu Regulamentul de vânzare nr. 2 aprobat de
Adunarea creditorilor Emon Electric S.A. din data de 24.og.2o2o, pentru vânzarea bunurilor
mobile de natura mijloacelor fixe, mijloacelor de transport auto çi stocurilor aflate în patrimoniul
Emon Electric S.A. (denumite în continuare ,,,4ctíuele"), impartite in 3 (trei) grupe, dupa cum
urmeaza:

Licitaçia va avea loc în data de aLo6.z,o2t, începând cu ora 11:oo, la sediul
lichidatoruluijudiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 4g, et. 1, cam. z, sector 1.

În mäsura în care vor rämâne Active neadjudecate dupä organizarea çedinfei de
licitalie din data de rr.o6.zozr, lichidatorul judiciar va organiza o nouä çedinfä de
licitalie în data de r6.o6.2o2t, începând cu ora 11:oo, având aceleaçi prefuri de
pornire ca cele men[ionate în tabelul de mai sus.

Garanlia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitatä în contul unic de insolven!ä
IBAN ROoZ PIRB 4263 7450 Sgoo rooo deschis la First Bank S.4., Sucursala Charles de Gaulle.

Nr. Descriere bunuri mobile Pre[ de pornire a licitaçiei
(färä rvA)

1. Grupar-Mijloacefixe 98.jg;,z5 EUR

2 Grupa z - Stocuri çi obiecte de inventar LSg.B75 EUR

3.
Grupa 3 - Mijloace de transport auto 2o.484 EUR
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Oferta çi documentatia de înscriere la licitalie preväzutä în Caietul de sarcini, vor trebui depuse la

sediul lichidatorului judiciar cel târziu pânä în data de Lo.o6.2o2t, ora 11:oo, pentru prima çedin{ä
de licitalie, respectiv pânä în data de LS.o6.2o2L, ora 11:oo, pentru cea de-a doua çedintä de

licitalie.

Termenul de depunere a ofertei çi a documentafiei aferente reprezintä termen de
decädere.

Descrierea Activelor, detaliile privind situalia juridicä a bunurilor scoase la vânzare, precum çi
condi¡iile pe care trebuie sä le îndeplineascä ofertanlii pentru participarea la licitalie sunt detaliate

în Caietul de sarcini.

Caietul de sarcini çi orice alte date suplimentare çi informalii cu privire la Activele mai sus

menlionate pot fi oblinute de la lichidatorul judiciar Muçat & Asocialii - Restructuring\Insolvency

S.P.R.L.,la numärul de telefon: oztlzoz.5g.oo sau la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro.
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