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Debitor: Energoconstruclia

S.A. (în

faliment /ín bankruptcy / en foillíte)

cu sediul social în Calea Dorobanlilor nr. 1o3-1o5, Bucureçti, Sector 1, CUI t584722,

J4olg5o/rggr

PUBLICATIE DE VANZARE
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.t2.2or1, pronunlate de Tribunalul Bucureçti, Sec[ia a VII-a Civilä, în dosarul nr.
rz84/3lzorz, organizeazä licitalie publicä cu strigare, în conformitate cu dispoziliile Legii nr.
85 I zoo6, pentru vânzarea urmätoarelor bunuri:

Nr.

Pre[ de pornire a licitaliei
(färä rVA)

Descriere bun

Imobile situate în str. Pogoanelor nr. 1-3, sector 4,
Bucureçti, dupä cum urmeazä:

construclii

1)

6.889.9o5 RON

Incinta z: Teren (tg.zzg,4o mp) çi construclii

z)

t7zo.4n RON

3)

S.8gz.r7z RON

1)

3.983.825 RON

z)

116.o9z RON

3)

+.++o.+so RON

1) Incinta 1: Teren (Sq.868 mp) çi
demolabile;

1.

z)

demolabile;

3) Incinta g: Teren (+5.+o+ mp) çi

construclii
(clädiri de birouri, magazii etc.).
Imobile situate în str. Ilioara îr. 54, sector 3, Bucureçti,

2

dupä cum urmeazä:
1) Teren (rg.S+g mp) împreunä cu cotä parte drum
acces (r.168,3r mp) çi constructii (+.S+o mp);

z)

3)

Teren (83o mp) împreunä cu cotä parte drum
acces (4g,6zmp)
Teren (zg.S6S mp) împreunä cu cotä parte drum
acces (2.o98,5o mp) çi construclii (r.g6r mp);

Licitalia va avea loc în data de

29.tr5.2<r15, începând cu ora 12:oo, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 49, et. 1, cam. 2, sector 1.
Garanlia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi achitatä în contul unic de insolven!ä.

Documentalia de înscriere la licitalie, prevazutä în Caietul de sarcini, va trebui transmisä
lichidatorului judiciar cu cel pulin z4 de ore înainte de începerea çedintei de licitalie.
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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 obtrine date suplimentare çi informafii la numärul de

telefon
ozl.f 2o2.59.8o çi la adresele de e-mail ionut.sanda@musat.ro sau cristinel.tudor@musat.ro.
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