
EURO QUALITY INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Deva, str. A, Iancu, bl. H3, demisol, jud. 
Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al SC ALMASERV SA Vulcan în faliment, in bankruptcy, 
en  faillite,  cu  sediul  in  Vulcan,  bd.  Mihai  Viteazu,  nr.  45,  bl.  91,  parter,  jud.  Hunedoara,  anunta 
vânzarea prin negociere directa a următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:
− Bunuri  imobile:  -  sediu  administrativ  –  Vulcan,  bd.  Mihai  Viteazu,  nr.  45,  bl.  91,  parter,  jud. 

Hunedoara, inscris in CF nr. 60100-C1-U1, nr. top: 1172/201/a/2/12/P/S2. in suprafata de 276,95 
mp; sediu administrativ si anexe – str. Avram Iancu, nr. 5, jud. Hunedoara, inscris in CF nr. 60774, 
nr. cad: 264 – c1, in suprafata totala de 1.294,13 mp si teren aferent in suprafata de 6.891 mp, 
Preţul minim de negociere este de 186.075 lei+TVA pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazu si 
de 324.710 lei+TVA pentru imobilele situate pe str. Avram Iancu si terenul aferent. Pretul bunurilor 
imobile, conform adunarii creditorilor din 10.05.2011, este redus cu 15%  fata de pretul prevazut in 
raportul de evaluare publicat pe site-ul lichidatorului judiciar.

− Bunuri mobile, vanzarea in bloc: mijloace de transport, mijloace fixe si obiecte de inventar. Preţul 
minim de negociere este de 20.000 lei+TVA pentru mijloacele de transport si 47.0365 lei + TVA 
pentru mijloace fixe si obiecte de inventar.

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 din Deva, 

Str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, pana la data de 13.11.2011. Pasul de supraofertare 
este de 5%.

Data negocierii este 14.11.2011, orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore 

înainte de data organizării negocierii, în vederea depunerii garantiei de par
ticipare  reprezentând  10%  din  preţul  de  pornire  a  negocierii,  precum  şi  pentru  achiziţionarea 
regulamentului de organizare a negocierii şi a caietului de sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 100 
lei +TVA.

În caz de neadjudecare, negocierea se va relua in data de  22.11.2011 la ora 14,00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra activului debitorului sunt invitaţi să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data negocierii.

Informatii  suplimentare se pot obine la  sediul lichidatorului  judiciar,  la  numarul  de telefon: 
0354/107589, precum si pe pagina de internet al lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro


