 CLADIRE GARAJE CIRDI 110 KV SI CLADIRE GARAJE CIRIMJT, st. construita 467 mp, cu TEREN intravilan, st. 2.612 mp,
parter, depozit si 12 boxe auto. CF 63991/Deva, cu nr. cad. 1906/7 si cota teren st. 2.871 mp, CF 62001/Deva, cu nr. cad.
1906/12.
 CLADIREA BUFET st. construita 121 mp, parter, si TEREN intravila, st. 252 mp, curti constructii cu cota teren st. 2.871 mp,
CF 62001/Deva, cu nr. cad. 1906/12. An edificare 1984, (cladire - CF 63992/Deva, cu nr. cad. 1906/8.. Teren intravilan)
 GARAJE CU 5 BOXE AUTO, st. construita 136 mp, parter, cu TEREN intravilan st. 136 mp, curti constructii, cota teren st.
2.871 mp, CF 62001/Deva, cu nr. cad. 1906/12, (cladire - CF 63993/Deva, nr. cad. 1906/10, nu este identificat in lista de
inventar).
 CLADIRE ARHIVA SI VESTIARE, st. construita 44 mp, parter, cu COTA TEREN intravilan st. 44 mp, curti constructii st.
2.871 mp, CF 62001/Deva, cu nr. cad. 1906/12, (Cladire - CF 63994/Deva, cu nr. cad. 1906/11).
- Bunuri mobile de natura echipamentelor, mașinilor, utilajelor, uneltelor, mobilierului, aparatelor de birotică și stocurilor de
materiale aferente.
Activ 21 - Spatii industriale si administrative, st. 7.202,20 mp (compus din 24 spatii) P+2E,
an edificare 1979, cu Bunuri Mobile si Teren cote parti st. 260 mp si Teren Intravilan, st.
461,57 MP, curti constructii, în mun. Deva, Platforma Industriala, str. Depozitelor, nr. 23,
7.473.653 LEI 3.694.325 LEI
jud. Hunedoara. CF nr. 63717/Deva, cu nr. top. ((3520/2, 3520/3, 3520/4/a-e/1, 3520/5-10)
(3521-3534)/44-47)/1/5 si CF nr. 63719/Deva, cu nr. topo: ((3520/2, 3520/3, 3520/4/a-e/1,
3520/5-10), (3521-3534)/44-47)/1/6
ACTIVE SITUATE JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
Activ 33* – Spatii birouri, garaje, st. construita 187.65 mp (compus 2 spatii) în loc. Bozovici,
str. Uzinei, nr. 1, jud. Caras-Severin, edificare 1959. Terenul st. 607 mp nu face obiectul
40.600 LEI
16.240 LEI
vânzării.
Activ 34 - Proprietatea imobiliara – cladire sediu, garaje si atelier (magazii) si teren aferent amplasată în mun. Caransebes, str.
Splaiul Sebesului, nr. 46, jud. Caras-Severin; Terenul intravilan, curți construcții, cu suprafața totală de 1.034,35 mp, aferent în
cotă indiviză apartamentelor 1, 4, 6 si 7 este inscris in cartea funciara 34556/Carnsebeș, nr. cad. 2073/1/b-2038/2/1/2;
Terenul este amenajat cu platfroma depozitare (nr. inv. 103117) si platforme (nr. inv. 103118).
Activ 34.1. - Apartamentul nr. 1, birou si vestiar, st. 56,15 mp, parter, cotă teren aferent
129,30 mp, cotă pod 22,53 mp, CF 34556-C1-U1/CARANSEBES, CU NR. CAD. (2073/1b,
58.201 LEI
29.101 LEI
2038/2/1/2)/P/I;
Activ 34.2. - Apartamentul nr. 4, birou st. 29,10 mp, etaj I, cotă pod 11,67 mp, cotă casa scării
B cordor și grup sanitar de 6,36 mp, parter și de 8,43 mp la etaj, CF 34556-c1
u2/CARANSEBES, nr. cad. (2073/1b, 2038/2/1/2)/ET.I/IV.
227.359 LEI
113.680 LEI
Apartamentul nr. 6, 2 camere, grup sanitar, sas, hol si casa scarii B, St. 106,35 mp, mansardă,
CF 34556-C1-U4/CARANSEBES, nr. cad. (2073/1b, 2038/2/1/2)/M/VI.
Activ 34.3. - Apartamentul nr. 7, 2 magazii, garaj 5+1 boxe cu st. construita 227,79 mp,
155.940 LEI
77.970 LEI
parter, CF 34556-C1-U3/CARANSEBES, nr. cad. (2073/1b, 2038/2/1/2)/P/VII.
Activ 41* - Cladire sediu, st. construita 270 mp, în orașul Moldova Noua, str. Flotatiei, jud.
Caras-Severin. Terenul intravilan, curti constructii, st. 270 mp nu constituie obiectul
119.900 LEI
47.960 LEI
vânzării, nu este in proprietatea Servicii Energetice Banat S.A.
Activ 42* - Cladire servicii energetice, st. construita 399,84 MP si teren intravilan, st.
560,82 mp, curti constructii, Oras Moldova Noua, str. Uzinei, nr. 19 jud. Caras-Severin. CF
126.400 LEI
50.560 LEI
2749/1/Moldova Noua, nr. cad. 256/a/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1/1/b/1/a/1/a)S/I; CF
2749/2/, nr. cad. 256/a/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/1/1/b/1/a/1/a)P/II.
Activ 48* - Cladire sediu si magazii, st. construita 180 mp si Cladire statie 110 kv, st.
construita 130 mp, în loc. Otelul Rosu, str. Statia 110 KV, jud. Caras –Severin. Terenul st. 66.200 LEI
26.480 LEI
8.408,68 mp nu constituie obiectul vânzării.
Activ 53 - Spații de birouri situate in cladire sediu A.I.S.E. Resita si teren aferent amplasat în mun. Resita, bd. A.I. Cuza, nr. 42,
jud. Caras-Severin, avand montate instalatii de climatizare cu nr. inv. 222838, 222839, 222843, 222844, 222845, indentificata
in lista de inventar cu nr. 102180; teren intravilan curti constructii in suprafata de 439,04 mp, aferent spatiilor este inscris in CF
13037, cu nr. cad. [(r200/3/52…R201/t/1)38/2[p/IX, [(R200/3/52…R201/t/1)38/2[p/XIV, [(r200/3/52…r201/t/1)
38/2[p/XV;
Activ 53.3. Apartament nr. 14, 4 birouri, st. construita 154,42 mp, nr. cad. [(R200/3/52…
409.200 LEI
204.600 LEI
R201/t/1)38/2[P/XIV, in CF 13037/RESITA;
Activ 53.4. Apartament nr. 15, 6 birouri, st. construita 370,95 mp, nr. cad. [(R200/3/52…
R201/t/1)38/2[P/XV, in CF 13037/RESITA și Apartament nr. 9, casierie, st. construita 15,14 1.013.100 LEI
506.550 LEI
mp, nr. cad. [(R200/3/52…R201/t/1)38/2[P/IX, in CF 13037/RESITA;

* In cazul în care aceste active nu se vor valorifica la prețurile din prezenta publicație de vânzare, în cadrul
aceleiași licitații ele vor putea fi valorificate la cel mai mare preț oferit.
Descrierea activelor este pur comercială și nesusceptibilă de a crea obligații în sarcina vânzătorului.
Persoanele interesate au posibilitatea de a se informa cu privire la componența activelor din publicația de vânzare
ce se găsește pe site-ul www.insolventa.ro, secțiunea Portofoliu – Servicii Energetice Banat S.A.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de până la data de 25.01.2018, ora 11.00, la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș.
LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN. TIMIȘOARA, STR.
EUGENIU DE SAVOYA, NR. 22, AP. 10, JUD. TIMIȘ, ÎN DATA DE 26 IANUARIE 2018, ORA 12.00 CU
ÎNSCRIERE PÂNĂ LA DATA DE 25 IANUARIE 2018, ORA 11:00.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 22, ap. 10, jud. Timiș, până la data de 25.01.2018, ora 11.00,
documente prevăzute în publicația de vânzare ce poate fi vizualizată pe site-ul www.insolventa.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 0232-243.864, 0757.545.545, 0757.544.544, 0755.132.471.
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