
EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. A, Iancu, bl. H3, demisol, jud. 

Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al SC MONOLIT PROD SRL AIUD în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul in Aiud, str. Ostasilor, nr. 16A, jud. Alba, anunta vânzarea prin negociere 

directa in bloc sau separat a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei: 

−Bunuri imobile: 

 -constructii industriale si teren – situate in Aiud, str. Ostasilor, nr. 16A, judet Alba inscris in 

CF nr. 70802 si CF 74115 format din cladire administrativa in suprafata de 153 mp, hala industriala in 

suprafata de 440 mp, atelier mecanic in suprfata de 67 mp, siloz pentru ciment in suprafata de 20 mp, 

magazine in suprafata de 25 mp, birou tip santier in suprafata de 70 mp si sopron lemn demontabil in 

suprafata de 706 mp, sopron presa mica – 135 mp.  Preţul minim de negociere este de 478.200 lei + TVA 

- apartament cu o camera situat in Aiud, str. Ion Creanga, nr. 106, etaj I, ap. 2, judet Alba, nr. 

CF 70814-C1- Preţul minim de negociere este de 56.200 lei + TVA 

- teren liber situat in Aiud, str. Ostasilor, FN, judet Alba, CF nr. 70317 si CF nr. 71315- Preţul 

minim de negociere este de 153.500 lei + TVA 

−Bunuri mobile: 
- mijloace de transport: Automobil mixt Dacia Double Cab 1,9D -2 bucati -2700 lei+ 

TVA/bucata, Automobil mixt Double Cab -2 bucata -3300 lei+TVA/bucata, Autoutilitara 

Dacia Drop Side – 1 bucata 3300 lei +TVA.    

- mijloace fixe, obiecte de inventar si ambalaje. Preţul minim de negociere este de 49.835 

lei+TVA. Identificarea si descrierea bunurilor sunt prezentate pe site-ul lichidatorului judiciar 

www.euroinsolvent.ro 

Bunurile debitoarei se vand libere de orice sarcini conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. 

Toti cei interesati sunt invitati sa depuna supraoferte la sediul lichidatorului judiciar ales din Alba 

Iulia, Str. S. Severus, nr. 30, bloc TON7, ap. 3, jud. Alba pana la data de 04.06.2014. Pasul de 

supraofertare este de 5%. 

Deschiderea plicurilor si desfasurarea negocierii va avea loc in data de 05.06.2014, orele 12.00 la 

sediul ales al lichidatorului judiciar indicat mai sus. 

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte 

de data organizării negocierii, dovada depunerii în contul unic de lichidare, a garantiei de participare 

reprezentând 10% din preţul de pornire a negocierii, dovada achiziţionării caietului de sarcini, precum şi 

copie după actul de identitate. Preţul caietului de sarcini este de 200 lei +TVA. Caietul de sarcini contine 

descrierea bunurilor care fac obiectul vanzarii prin negociere directa si conditiile de desfasurare a 

negocierii. De asemenea, ofertanţii, persoane juridice, trebuie să depună copie după certificatul de 

înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, şi împuternicire acordată persoanei care reprezintă 

ofertantul. 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe lichidatorul 

judiciar. 

Informatii suplimentare se pot obine la sediul lichidatorului judiciar, la numarul de telefon: 

0354/107589 si 0258/810259, precum si pe pagina de internet al lichidatorului judiciar 

www.euroinsolvent.ro. 

 

 


