Publicație de vanzare prin licitatie terenuri
Consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12,
sector 5, București, tel 021 319 45 56 și CC INSOL S.P.R.L., cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, în
calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SIDERCA S.A., în faliment, bankruptcy, en
faillite, conform încheierii din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
81/121/2005*, organizează la sediul din Calarasi, str. Plevna, nr. 189, 5 (cinci) licitaţii publice cu strigare
începând cu data de 19.08.2014, ora 14.00, până la adjudecare, în vederea vânzării terenurilor situate în
Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași, proprietatea debitoarei falite SC SIDERCA SA:
1. Teren SPMFR, suprafata 429.781,93 mp, inscris in CF nr. 26557, nr.cad. 3238 OCPI Calarasi
(compus, conform raport de evaluare, din Lot 1 in suprafata de 399.508,43 mp si Lot 2 in suprafata de
30.273,50 mp).
pret pornire: 2.034.395 lei*
2. Teren adiacent caii ferate LPGS-Calarasi Nord, suprafata 91.253,94 mp, inscris in CF nr. 5628,
OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3240,
pret pornire: 489.665 lei*
3. Teren intrare CF in strungarie, suprafata 117.689,09 mp, inscris in CF nr. 5620, OCPI Calarasi,
Nr. Cad. 3270,
pret pornire: 618.860 lei*.
4. Teren CF dirijare si statii electrice 2, suprafata 21.897,42 mp, inscris in CF nr. 5780 OCPI
Calarasi, Nr. Cad. 3352,
pret pornire: 276.705 lei*.
5. Teren sectia material marunt de cale ferata, suprafata 123.239,37 mp, inscris in CF nr. 5623
OCPI Calarasi, Nr. Cad. 3235,
pret pornire: 1.349.590 lei*.
*Preturile mentionate includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv TVA. Precizam ca preturile de
pornire reprezinta 55% din valoarea prevazuta in raportul de evaluare.
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua pana la adjudecare, in
aceleasi conditii, in data de 26.08.2014, 02.09.2014, 09.09.2014, 16.09.2014.
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la
licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini,
achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie.
Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna
nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și
caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data
organizării licitației.
Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei (exclusiv TVA) și contravaloarea Caietului de sarcini cu
preț cuprins între 4.000 lei -7.000 lei (exclusiv TVA), se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 CC INSOL deschis la BRD Constanța.
Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN
RO11BRMA0999100056420046, Titular: SC SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca
ROMANEASACĂ.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris
lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Bucuresti, Călărași, str. Plevna nr. 189, până la data și ora primei
licitaţii.
Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel
ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189
sau
la
telefon
0241.586.601
/
0242.313.477
și
021.319.45.56
sau
www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
Consorțiu de lichidatori judiciari
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L.
CC INSOL S.P.R.L.
Asociat Coordonator Manuela Sîrbu
Asociat Coordonator Curutz Corina

1

Publicație de vanzare prin licitatie publica
Consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12,
sector 5, București, tel/fax 021 3194556, e-mail office@agentiadeinsolventa.ro și CC INSOL S.P.R.L., cu
sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241586601, fax 0241610270, e-mail corina@ccinsol.ro, în
calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SIDERCA S.A., în faliment, bankruptcy, en
faillite, conform încheierii din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
81/121/2005*,
anunță organizarea a 5(cinci) licitaţii publice cu strigare, săptămânal, în fiecare zi de marți, până
la adjudecare, începând cu data de 19.08.2014, ora 13.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în
vederea vânzării urmatorului bun imobil situat in Calarasi, str. Prelungirea București nr. 162, jud.Calarasi,
proprietatea debitoarei falite SC SIDERCA SA:
IMOBIL ATI- teren in suprafata de 1.645 mp si constuctie-investitie in curs (cladire nefinalizatanereceptionata), in suprafata de 834 mp- inscris in CF nr. 25814, Nr. Cad. 25814, OCPI Calarasi. Precizari
constructie:
-Conform extras C.F.: suprafata construita 834 mp, fara acte, denumita in CF „Anexa Furnal”.
- Identificata in Raportul de evaluare astfel: cladire nefinalizata cu partiu de birouri, P+3 etaje, h=2,5
m/nivel) suprafata construita la sol 834 mp si suprafata totala construita 3336 mp.
Pretul de pornire al licitatiei 858.304 lei (exclusiv TVA)- include cotele cailor de acces.
Daca la acest termen bunul nu va fi adjudecat, licitatia se va relua pana la adjudecare, in
aceleasi conditii, in data de 26.08.2014, 02.09.2014, 09.09.2014, 16.09.2014.
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare
la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează caietul de sarcini,
achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la licitaţie. Caietul de sarcini
poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate
fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și
caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data
organizării licitației.
Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei +TVA și contravaloarea Caietului de sarcini 7.000 lei
+TVA, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC INSOL SPRL deschis la BRD Constanța.
Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN
RO11BRMA0999100056420046, Titular: SC SIDERCA SA – in faliment - deschis la Banca
ROMANEASACĂ.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris
lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Călărași, str. Plevna nr. 189, până la data și ora primei licitaţii.
Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel,
ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr. 189
sau la telefon 0241.586.601/0242.313.477 si 021.319.45.56 sau site-uri www.ccinsol.ro
si www.agentiadeinsolventa.ro.
Consorțiu de lichidatori judiciari
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L.
Asociat Coordonator Manuela Sîrbu

CC INSOL S.P.R.L.
Asociat Coordonator Curutz Corina
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Publicație de vanzare teren
Consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., cu sediul în str. B. P. Hașdeu, nr.
12, sector 5, București, tel/fax 021 3194556, e-mail office@agentiadeinsolventa.ro și CC INSOL
S.P.R.L., avand CUI RO 27695147, cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel. 0241586601, fax
0241610270,e-mail corina@ccinsol.ro, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. SIDERCA
S.A., în faliment, bankruptcy, en faillite, conform încheierii din 26.10.2012 pronunţată de Tribunalul
Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*, anunță organizarea a 5(cinci) licitaţii
publice cu strigare, săptămânal, în fiecare zi de marți, până la adjudecare, începând cu data de
19.08.2014, ora 14.00, la sediul din Călărași, str. Plevna nr. 189, în vederea vânzării terenului
proprietatea debitoarei falite SC SIDERCA SA, respectiv:
GMP Lot 7, teren in suprafata de 9.786,55 mp, fara constructii, inscris in CF nr.25846
Nr. Cad. 3239/7, OCPI Calarasi, situat în Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud.
Călărași, avand ca pret de pornire: 228.225 lei (pretul mentionat include cotele cailor de acces si
este exclusiv TVA).
Daca la acest termen bunul nu va fi adjudecat, licitatia se va relua pana la adjudecare, in
aceleasi conditii, in data de 26.08.2014, 02.09.2014, 09.09.2014, 16.09.2014.
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de
participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează
caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la
licitaţie. Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din
Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a
taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și
caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data
organizării licitației.
Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei (exclusiv TVA) și contravaloarea Caietului de
sarcini este de 7.000 lei(exclusiv TVA) si se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400 - CC
INSOL deschis la BRD Constanța.
Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN
RO11BRMA0999100056420046, Titular: SC SIDERCA SA – in faliment - deschis la Banca
ROMANEASACĂ.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris
lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Călărași, str. Plevna nr. 189, până la data și ora primei licitaţii.
Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice
fel, ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr.
189
sau
la
telefon
0241.586.601
/
0242.313.477
și
021.319.45.56
sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
Consorțiu de lichidatori judiciari
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L.
Asociat Coordonator Manuela Sîrbu

CC INSOL S.P.R.L.
Asociat Coordonator Curutz Corina
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Publicație de vanzare terenuri
Consorțiul format din AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L., avand CUI RO25709700, cu
sediul în str. B. P. Hașdeu, nr. 12, sector 5, București, tel/fax 0213194556 și CC INSOL S.P.R.L. avand
CUI RO 27695147, cu sediul în Constanța, str. Cibinului nr. 8, tel./fax: 0241586601 în calitate
de lichidator judiciar al debitorului S.C. SIDERCA S.A., în faliment, bankruptcy, en faillite, avand
CUI RO1916090, cu sediul in Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti nr. 162, desemnat prin Incheierea din
26.10.2012 pronunţată de Tribunalul Galați, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 81/121/2005*,
organizează la sediul din Calarasi, str. Plevna, nr. 189, 5 (cinci) licitaţii publice cu strigare începând
cu data de 19.08.2014, ora 12.00, până la adjudecare, în vederea vânzării activelor situate în
Călărași, str. Prelungirea București nr. 162, jud. Călărași, proprietatea debitoarei falite SC SIDERCA
SA:
1. Sere, suprafata teren 11.744,89 mp, constructii in suprafata totala de 2.878,57 mp, inscris in CF
nr. 2340, nr. cad. 1583, OCPI Calarasi, pret pornire: 308.140 lei*
2. Remiza PSI UCC, suprafata teren 1.000,21 mp, constructie in suprafata de 380,29 mp, inscris in
CF nr. 27212, nr. cad. 1585, OCPI Calarasi, pret pornire: 81.760 lei*
3. Teren Lot. 2 (la stanga de Intretinere), suprafata teren 7.762 mp, fara constructii, inscris in CF
nr. 20592, nr. cad. 397/1/2 OCPI Calarasi, pret pornire: 146.650 lei*
*Preturile mentionate includ cotele cailor de acces si sunt exclusiv TVA.
Daca la acest termen bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va relua pana la adjudecare,
in aceleasi conditii, in data de 26.08.2014, 02.09.2014, 09.09.2014, 16.09.2014.
Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de
participare la licitație cu o zi înainte de data licitaţiei, acceptă regulamentul de licitaţie, achiziţionează
caietul de sarcini, achită garanţia de participare de 30% din preţul de pornire și taxa de participare la
licitaţie. Caietul de sarcini poate fi obţinut contra cost, zilnic, la sediul lichidatorului judiciar din
Călărași, str. Plevna nr. 189 sau poate fi transmis prin posta sau pe e-mail, dupa achitarea in prealabil a
taxei.
Documentatia înscrierii la licitație (inclusiv dovezile de plată a taxei de participare, a garanției și
caietului de sarcini) se va depune la sediul lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 ore înainte de data
organizării licitației.
Taxa de participare în cuantum de 20.000 lei (exclusiv TVA) și contravaloarea Caietului de
sarcini 4.000 lei/7.000 lei -exclusiv TVA- dupa caz, se depun în contul RO45BRDE140SV96899011400
- CC INSOL deschis la BRD Constanța.
Garanția de 30% din prețul de începere a licitației se depune în contul IBAN
RO11BRMA0999100056420046, Titular: SC SIDERCA SA – ÎN FALIMENT - deschis la Banca
ROMANEASCĂ.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra imobilelor este invitată să anunţe în scris
lichidatorul judiciar la sediul acestuia din Bucuresti, Călărași, str. Plevna nr. 189, până la data și ora
primei licitaţii.
Bunul va fi dobandit liber de orice sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice
fel ori măsuri asigurătorii (art. 53 din Legea 85/2006).
Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul lichidatorului judiciar din Călărași, str. Plevna nr.
189
sau
la
telefon
0241.586.601/0242.313.477
și
021.319.45.56
sau www.ccinsol.ro, www.agentiadeinsolventa.ro.
Consorțiu de lichidatori judiciari
AGENȚIA DE INSOLVENȚĂ S.P.R.L.
Asociat Coordonator Manuela Sîrbu

CC INSOL S.P.R.L.
Asociat Coordonator Curutz Corina
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