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Dosar rrr.r L284lg/2oL2

Debitor: Energoconstruclia

S.A. Bucur eçti (în

falíment/ín bankruptcy /en faíIlite)

cu sediul social în Calea Dorobanlilor nr. 1og-1o5, Bucureçti, Sector 1, CUI L584722,

J4o/ggo/tggt

PUBLICATIE DEVÂNTZARE
Subscrisa Muçat & Asocia{ii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator
judiciar al debitorului ENERGOCONSTRUCTIA S.4., conform hotärârii judecätoreçti nr. rrro6 din
data de tg.L2.2or1, pronunlate de Tribunalul Bucureçti, Seclia a VII-a Civilä, în dosarul nr.
tz94lg/zorz, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
8g / zoo6, pentru vânzarea urmätoarelor bunuri:

Nr.

Pre[ de pornire a licitaçiei
(färä TVA)

Descriere bun
Balastierä situatä în loc. Lipova, jud. Arad, nr. CF vechi

Z6S8

Lipova, format

din teren, construclii

çi

echipamente:

1)

incinta 1: nr. CF çi cad. 3oo94o (fost nr. top.

6pzlalt /8lt/rlz), S teren = 8.822 hp,
S desfäçuratä constructii

(din mäsurätori) = 396

mp;

2)
3)
1

Ð

5)

incinta 2: nr. CF çi cad. 3oroo4 (fost nr. top.

66zla/!8/t/tlÐ,

teren = 2.110 mpi
incinta 3: nr. CF çi cad. 3oo97o (fost nr. top.
6pzla/!8/t/tlÐ, S teren (din acte) = 4.582
mp, S desfäçuratä construclii (din mäsurätori) =
573 mp;
incinta 4: nr. CF çi cad. 3oroo3 (fost nr. top.
S

6ZSzl+/t/8/t/t/Ð, S teren = 2o2 hp,

S

desfäçuratä construclii (din mäsurätori) = 35
mp;
echipamente: rezervor metalic aoMC - 3o.oool,
dispozitiv de capsat covor cauciuc, cântar auto
AESo/t6/Xg r6M X 3M, g benzi transport
65o"32 Lipova, bandä transport 5oo"46 Lipova,
bandä transport 5oo"36 Lipova, bandä transport
5oo" 4z Lipova, instalalie automatizare complexa
Lipova.

1) ro8.z8z RON

z)

r5.85r RON

3)

rrz.o44 RON

4)

ó.297 RON

5)

zr8.34z RON
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Licitaçia va avea loc ùr data de ro.oj.2ol.1) începând cu ora 12:oo, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 43, 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 licitatrie, 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 informalii la numarul de
o2t.z.o2.59.oo

Muçat &

çi la adresele de e-mail cristinel.tudor@musat.ro sau iulian.iosif@musat.ro.
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