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Dosar rrr.z 9562/g/2ot6

Debitor : S. C. P. E. E. T. Termoelectrica S. A. (în faliment / in b ankrupt cy / en faillit e )

PUBLICATIE DE VÂNZARE

Subscrisa, MUSAT & ASOCIATII - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., cu sediul în Bd.

Aviatorilor nr. 43, et. 1, cam. 2, sector t, Bucureçti, înscrisä în Tabloul practicienilor în insolven!ä
sub nr. matricol 2Aoo7S, secliunea a II-a, având numärul de înregistrare în Registrul formelor de

organizare RFO Il-orr7, desemnatä în calitate de lichidator judiciar definitiv al S.C.P.E.E.T.
TERMOELECTRICA S.A. (înlølírnent/ín bankruptcy/enfaíllìte), conform încheierii de

çedintä pronunlatä în data de z9.tr.zot6 de Seclia a VII-a Civilä a Tribunalului Bucureçti în dosarul

N. 9562lglzot6 (denumitä în continuare ,,Socìetoteø"), organizeazä licitalie publicä cu strigare,

în conformitate cu dispoziliile Legii nr. Sglzor4 privind procedurile de prevenire a insolvenlei çi de

insolven!ä, pentru vânzarea urmätoarelor active (denumite in continuare,/,ctíuele'):

Licitalia va avea loc în data de 2o.o7.2ozr, începând cu ora 12:oo, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureçti, Bd. Aviatorilor nr. 48, et. 1, cam. 2, sector r.

Garan(ia de participare, conform Caietului de sarcini, va fì achitatä în contul unic de insolven{ä IBAN
RO5zRNCBoo82o2g22913oo38, deschis la Banca Comercialä Românä S.A.

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 79.o7.2o2r, ora 12:oo.

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

Detaliile privind situatia juridicä a Activelor scoase la vânzare, precum çi conditriile pe care trebuie
sä le îndeplineascä ofertanlii pentru participarea la licitalie sunt precizate în Caietul de sarcini.

Prelul Caietului de sarcini este de t.ooo lei (inclusiv TVA) çi va fi achitat în contul unic de insolven!ä.

Caietul de sarcini çi orice alte date suplimentare çi informalii cu privire la Active pot fi oblinute de la

Nr. Descriere imobil
Pre! de pornire a

licitafiei
(färä TvA)

1

Imobilul situat în com. Ianca, jud. Bräila, compus din parcele de
teren în suprafa!ä cumulatä de tt4.7r7 mp çi constructii
autodemolate.

1O3.993,80 euro

2

Imobilul situat în orç. Anina, jud. Caraç - Severin, compus din
parcele de teren în suprafa!ä cumulatä de gc9.296 mp çi
construclii autodemolate.

SB.8r7160 euro
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lichidatorul judiciar Muçat & Asocialii - Restructuring\Insolvency S.P.R.L., la numärul de telefon:
o2rl2o2.Sg.oo sau la adresa de e-mail: office@musatinsolv.ro.

Lichidator judiciar,

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

2


