
Subscrisa “RTZ & Partners” S.P.R.L. – Filiala Alba, în calitate de lichidator judiciar al EURO
CARD 2000 S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) anunţă scoaterea la vânzare, prin
licitaţie publică, a următoarelor bunuri:

- Proprietatea imobiliară înscrisă în CF nr. 50290 care se află în localitatea Hereclean, la nr.
23C, județul Sălaj și cuprinde:

- Teren în suprafață de 5373 mp.
- Clădire administrativă și hală – 1062 mp.
- Clădire birou poartă – 95 mp.
- Clădire punct întreținere – 9 mp.
- Clădire atelier întreținere – 15 mp.
- Clădire garaje – șopron metalic – 85 mp.

- Proprietatea imobiliară înscrisă în CF 50289 aflată în Localitatea Hereclean, județul Sălaj,
care cuprinde: Teren în suprafață de 8.505 mp (în extrasul de Carte Funciară figurează o
suprafață de 10.004 mp).

- Proprietatea imobiliară înscrisă în CF 50178 aflată în localitatea Hereclean, județul Sălaj,
care cuprinde: Teren în suprafață de 64.572 mp.

- Proprietatea imobiliară înscrisă în CF 50348 aflată în localitatea Hereclean, județul Sălaj
care cuprinde: Teren în suprafață de 9.527 mp.

Toate bunurile imobile, înscrise în cele 4 Cărți Funciare, constituind proprietatea
imobiliară descrisă mai sus, urmează a fi valorificate în bloc.

De asemenea, o dată cu valorificarea proprietăților imobiliare, menționate anterior,
vor fi valorificate în bloc, și bunurile mobile aferente acestora specifice activității
desfășurate (preparare mixturi, spațiu service, birou, atelier, cantină și bucătărie), precum
și cu autovehiculele folosite în desfășurarea activității debitoarei.

Prețul total de pornire la licitație este de 3.893.957,82 lei + T.V.A..
Cu privire la T.V.A., se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.

Persoanele interesate înţeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala
acestora, după declararea acestora în calitate de câştigători ai licitaţiei, urmând a se stabili
performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire prin următorii indicatori de
performanţă: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de
emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.

Licitațiile se vor desfășura săptămânal, în zilele de joi, următoarea licitație va avea loc în data
de 09.12.2021, de la ora 12:00. Condițiile de participare la licitație se regăsesc într-un caiet de
sarcini care poate fi achiziționat de la biroul regional al lichidatorului judiciar, RTZ&Partners
SPRL - Filiala Alba, situat în Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, tel. 0726178731.



Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Dosarele
ofertanţilor vor fi înregistrate la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 1 zi lucrătoare
anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine informaţii suplimentare la telefon 0726178731 / 0364412631 sau la
adresa de e-mail office@rtz.ro.


