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Dosar rrr.. 1284/Bl2oL2

Debitor: Energoconstruclia S.A. (în faliment/in bankruptcy /en faillite)

PUBLTCATTE DE VÂWZenn

Subscrisa, Muçat & Asociafii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator
judiciar al debitorului ENERGOCONSTRUCTIA S.4., conform hotärârii judecätoreçti nr. rrro6 din
data de Lg.r2.2or3, pronunlate de Tribunalul Bucureçti, Seclia a VII-a Civilä, în dosarul nr.
tz84/3lzot2, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
8gl zoo6, pentru vânzarea urmätoarelor bunuri:

Nr. Descriere bun Pre[ de pornire a
licitaçiei (färä lL)

1

Imobile (construclii) situate în localitatea Chiçoda, Comuna
Giroc, judelul Timiç, înscrise în CF îr. 4og;24 a Comunei
Giroc, constând în Clädire birouri P+rE în suprafa!ä construitä
la sol de gzz mp, având nr. cad. 4og124-Cr (destinalie
construc{ä admínßtratiue çí social culturale) çi Anexa garaj P

în suprafa!ä construitä la sol de 73 mp, având nr. cad. 4og124-
Cz (destina\ie construcçíi anexä)

301.750 euro

2.

Terenuri situate în intravilanul comunei
Dâmbovila:

Doiceçti, jud.

l. CF nr. 7o;t6, nr. cad. 4S1, în suprafa!ä de 948 mp,
sta{íe PECO;

ll CF nr. 70608, nr. cad. 452, , în suprafa!ä de 3.o67 mp,
sta{ie betoone;

llt. CF nr. 70607, nr. cad. 4S3, în suprafatä de 9.523 mp.

r85.ooo lei
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Nr. Descriere bun Pre[ de pornire a
licitaçiei (färä TVA)

Imobile situate în localitatea Halânga, jud. Mehedinli:

a) teren intravilan în suprafa!ä mäsuratä de g7.zg7 mp,
înscris în CF nr. SoS22 Izvoru Bârzii, nr. cad. 5ogzz, curfi
construc[ä çi construc!äle anexäedificate pe acesta: Cz -
laborator betoane, cu acte, suprafa!ä construitä lbo mp;
Ctz - atelier tâmplörie, färä acte, suprafa!ä construitä
13o mp; Cr3 - magazie, färä acte, suprafa!ä construitä
13o mp; Ct4 - atelier, färä acte, suprafatä construitä 85
mp; Cr5 - atelíer, ñrä acte, suprafatä construitä 36 mp;
Ct6 - atelier, färä acte, suprafa!ä construitä r35 mp; Cr7

- atelíer, ñrä acte, suprafatä construitä 13o mp; Cr8 -
atelier bobinaj, färä acte, suprafa[ä construitä r48 mp;
Czo - magazie,fãrä acte, suprafa!ä construitä 67mp1'Czz

- garaje, ñrä acte, suprafa{ä construitä z69 mp çi Cz3 -
birourí, färä acte, suprafa!ä construitä 11o mp;

256.657 euro

b) teren intravilan în suprafa!ä de t.zo7 mp, înscris în CF nr.
5o526 Izvoru Bârzii, nr. cad. 5o526, curfi construc{ii çi
cotä-parte drum acces rgz5ltoooo din terenul intravilan
în suprafafä totalä de z.o7g mp, înscris în CF nr. SoS25
Izvoru Bàrzä, nr. cad. SoS2S;

6.3oo euro

c) teren intravilan în suprafa!ä de t.474 mp, înscris în CF nr.
SoS27 Izvoru Bàrzä, nr. cad. SoS27, curçi construcfií,
construclia edificatä pe acesta Ct - Iocuinle, at acte,
suprafatä construitä 4oo mp çi cotä-parte drum acces
1863/roooo din terenul intravilan în suprafatä totalä de
2.c79 mp, înscris în CF nr. SoS2S Izvoru Bârzii, nr. cad.

50525;

t184 ouro

3.

d) teren intravilan în suprafa!ä de 3.8t8 mp, înscris în CF nr.
5o53o Izvoru Bârzii, nr. cad. So5go, curçi construc[ä,
constructia edificatä pe acesta C5 - post trafo, cu acte,
suprafa!ä construitä 112 mp çi cotä-parte drum acces

4Sz4ltoooo din terenul intravilan în suprafatä totalä de
2.oT3 mp, înscris în CF nr. SoS2S Izvoru Bãrzä, nr. cad.

50525.

20.ooo euro

4

Teren situat în com. Anina, jud. Caraç Severin, organizare
çanti.er garaAnina, înscris în CF (pe hârtie) nr. 295r, în
suprafa!ä de 3.rrr,383 mp çi cotä-parte indivizä 11 mp.

r7.8o5,5o lei

2
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Nr. Descriere bun Pre! de pornire a
licitaliei (färä TVA)

5

Imobile situate în com. Velel, jud. Hunedoara:

a) teren în suprafatä de 6zg,t4 mp, înscris în CF nr. 6ooo7
Velel, nr. top. rtoofxf z, altele çi construclia edificatä pe
acesta cu nr. top. rroo/x lz - gospod. anexö, cu acte;

3.474lei

b) teren în suprafatá de +.695 mp, înscris în CF nr. 6ooo8
Vetel, nr. top. ttoolxf g, altele çi construclia edificatä pe
acesta cu nr. top. rroo/x lB - atelier construclíi metalice,
cu acte;

444.gzolei

c) teren în suprafa!ä de 7.9oo mp, înscris în CF nr. 6oorr
Velel, nr. top. rtoolxl6, altele çi construclia edificatä pe
acesta cu nr. top. rroo/xl6 - platþrmö MTA tto çí
platþrmö. materiale g rele, cu acte.

48.699,So lei

Licitaçia va avea loc în data de t4.o5.2ozt, începând cu ora 11:oo, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 43, sector r.

Caietul de sarcini va fi comunicat persoanelor interesate în baza unei solicitäri adresate
lichidatorului judiciar.

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.

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 informalii la numärul de telefon ozrf zoz.59.oo çi la
adresele de e-mail office@musatinsolv.ro.

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