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MUS,{T ø/ASOCIATII
Restructu rin g\l nsolvency

B-dul Aviatorilor, nr. 43, sector r, cod ou853, Bucuresti, ROMANIA
Tel: (4o-zr) 2o2 Sgoo; Fax: (4o-zr) 229 3gS7;223 o4g' E-mail: office@musatinsolv.ro ; Website: www.musatinsolv.ro

Dosar rlrrr e84/gl2ot2

Debito r : Energoconstrucli a S. A,. Gn falÌment / ín b ankrupt cy / e n faillit e )

cu sediul social în Calea Dorobanlilor nr. 1og-1o5, Bucureçti, Sector 1, CUI L584722, J4o/55o/tggt

PUBLICATIE DE VÂNZARE

Subscrisa Muçat & Asociafii - Restructuring\fnsolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator
judiciar al debitorului ENERGOCONSTRUCTIAS.A, conform hotärârii judecätoreçti nr. rrro6 din
data de tg.L2.zotg, pronunlate de Tribunalul Bucureçti, Seclia a VII-a Civilä, în dosarul nr.
tz84/3/zorz, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
8g / zoo6, pentru vânzarea urmätoarelor bunuri:

Nr. Descriere bun Pre[ de pornire a
licitafiei (färä TVA)

1

Imobil (teren + construclii) situat în localitatea Chiçcani,
jud. Bräila, înscris în CF sub nr. TILSL, nr. cad. L27o,
compus din teren (S=84.148,o6 mp) çi construclii
(S desfäçuratá = 6894,89 mp);

545.673 RON

2.

Imobil situat în localitatea lernut, str. Energeticii, jud.
Mureç, nr. CF 51106 (teren: nr. cad. 5oz, S = 1.911 mp, S
din acte = 1811,52 mp; construclii: nr. cad. 5oz - Cr, S

desfäçuratä - din mäsurätori = 668 mp)

285.o55,5o RON

3

Teren situat în intravilan, în mun. Galati, cartier Fileçti,
str. Smârdan nr. z, în incinta ISPAT SIDEX S.4., jud.
Galali, cu suprafala de 27.LTS mp çi construcliile
demolabile existente pe acesta (S desfäçuratä = S.834,o9
mp, din mäsurätori). Imobilul este înscris în CF nr.
Log62g (nr. CFvechi 27720 bis), nr. cad. ro6z6

931.313,50 RON

4.

Imobil (teren çi constructrii) situat în localitatea Oneçti, str.
Avântului, jud. Bacäu, nr. CF 6o987 (nr. CF vechi rzr3/N),
nr. cad. TL4, S teren (din acte) - 4r.6zz mp, S teren
(mäsuratä) = 4L.624 mp; S construclii viabile (din
mäsurätori) = 648,ro mp.

410.829 RON

5.

Imobil situat în Arad, str. Cehov îr.T, jud. Arad, CF nr.
Srt2o4 (nr. CF vechi 146oo Micalaca), format din teren
(nr. top. tStoltlb/z/a/r/rlz/z Micalaca, S = 1o.2o7 mp)

çi construclii (nr. cad. Cr, nr. top. rStolrlblzla/t/t/zlz,S
din mäsurätori = r89,bo mp).

421.938,50 RON

6
Imobil situat în com. Içalnila, jud. Dolj, format din r) teren
cu suprafala de 196.z72 mp çi z) construclii cu suprafala
desfäçuratä de 6.182 mp

1)

2)
r.ogg.162,SoRON

588.232,5o RON
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7

Imobile compuse din teren çi construclii situate în comuna
Izvorul Bîrzii, localitatea Halânga, judelul Mehedinli,
dupä cum urmeazä:
r) Imobil t, înscris sub nr. cad. 5o5zz, format din teren
(S aprox. = 97.297 mp) çi construclii;
z) Imobil z, înscris sub nr. cad. 5o523, format din teren
(S = 2.12p mp) çi construclii.

1) 557.3o5 RON

2) 55.o9o,5o RON

B

Imobile situate în loc. Mintia, com. Velel, jud. Hunedoara:
1) CF nr. 6ooor (nr. CF vechi Sglt), teren: nr. top.

4zOf t, S = 1gOo,/4 mp, S mäsuratä = 13OO mpi
construclii: nr. cad. Cl, nr. top.4zof t, S= 288 mpi

2) CF nr. 6ooo3 (nr. CF vechi 89/r), teren: nr. top.
42013, S = 4.232 mp; construclii: nr. cad. Cr, nr.
top.4zo/3, S=1.970mp;

3) CF nr. 6ooo5 (nr. CF vechi 89/r), teren: nr. top.
420/5, S = r4T mp; construclii: nr. cad. Cr, nr.
top.4zo/5,S=1{/mpf

1) 15.634 RON

z) 8o3.85z,5oRON

3) r9.ro8,5oRON

9

Teren situat în intravilan, în com. Doiceçti, stalia PECO,
jud. Dâmbovi1a, în suprafa!ä de 948mp çi construcliile
demolabile existente pe acesta. Terenul este înscris în CF
nr.7o5t6 (nr. CFvechi 277),nr. cad.45r

r8.457 RON

10

Teren situat în intravilan, com. Doiceçti, stalie betoane,
jud. Dâmbovila, în suprafa!ä de 3.o67 mp çi construcliile
demolabile existente pe acesta. Terenul este înscris în CF
(pe hârtie) nr.27T, nr. cad. 452

47.336,5o RON

11.

Teren situat în intravilan, în com. Doiceçti, zona OST (II),
jud. Dâmbovitra, S = 9.523 mp çi construcliile existente pe

acesta (demolate sau demolabile), S din mäsurätori = 46
mp. Imobilul este înscris în CF (pe hârtie) nr.2T7, nr. cad.

453

165.46o,5o RON

t2
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Lupeni, str.
Bärbä1eni, bloc 17, scara 6, ap. L27,jud. Hunedoara, înscris
în CF nr. 1oS4, cu nr. cad. r58r/a/ro, S utilä = S4,S mp

rz.3rz RON

13

Imobil situat în extravilan, în localitatea Orbeni, jud.
Bacäu, nr. CF 6ozog (nr. CF vechi rr), nr. cad. 6ozo9 (nr.
cad. vechi r3), S teren = 56.858 mp; S desfäçuratä
construclii viabile (din mäsurätori) = 356 mp

roo.753 RON

t4

Imobil, Anina Garä, situat în com. Steierdorf, jud. Caraç
Severin, înscris în CF (pe hârtie) nr. 2g;t, nr. cad. FN, S
din mäsurätori = 3.122,38 mp (conform extras CF, S =
3.rrr,383 mp çi cotä-parte indivizä = 11mp)

17.8o5,5o RON

15.

Imobil (suprafa!ä teren = ST.27o mp) situat în Drobeta-
Turnu Severin, str. Constructorilor nr. r, jud. Mehedinli,
CF 52398

r.49r.752 RON

2
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t6.

Imobile situate în com. Velel, jud. Hunedoara:
1) CF nr. 6ooo6, teren: nr. top. rroof xf L, S = go2o,g1

mp; construc[ii: nr. cad. Cr, Sd = r.956 mp;
2) CF nr. 6oo07, teren: nr. top. ttoof xf 2, S = 6zg,t4

mp;

S) CF nr. 6ooo8, teren: nr. top. rroo/x/g, S = 4.695
mp; construclii: nr. cad. Cr, Sd = r.98z,71mp;

+) Cf'nr. 60010, teren: nr. top. ttoolx/g, S = 65.4g4
mp; construclii: nr. cad. Cr, 5d = 5.898 mp;

5) CF 60011, teren: nr. top. noo/x/6, S = 7.9oo mp;
6) CF 6ooL2, teren: nr. top. rroolx/7,5 = 387,8o mp;

construclii: nr. cad. Cr, Sd = 8S,8o mp;

7) CF nr. 6oot3, teren: nr. top. ttoo/x/8, S = 587 mpi
construclii: nr. cad. Cr, Sd = 984 mp

1) r78.o55 RON

z) s.+z+ RON

g) +++.gzo RON

4) 6o8.+26,5o RON

S) +8.6S9,5o RON
6) rr.5o8,5o RON

7) zor.7z3 RON

Licitaçia va avea loc în data de 1o.o7.2o7.5, începând cu ora 123oo, la sediul
lichidatoruluijudiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 48, et. 1, cam. 2, sector 1.

Garanlia de participare, conform Caietului de sarcini, va fì achitatä în contul unic de insolven!ä.

Documentalia de înscriere la licitalie, preväzutä în Caietul de sarcini, va trebui transmisä
lichidatorului judiciar, cu cel pulin z4 de ore înainte de începerea çedinlei de licitalie.

Toate detaliile privind situalia 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.

Cei interesali pot obline date suplimentare çi informafii la numärul de telefon
ozrf zoz.g9.oo çi la adresele de e-mail cristinel.tudor@musat.ro sau iulian.iosif@musat.ro.

Muçat & Asocia[ii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L.
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