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ANUNŢ DE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU VÂNZARE BUNURI
aflate în patrimoniul DUCTIL STEEL S.A.
- în reorganizare judiciară,
in judicial reorganisation, en redressement
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL, în
calitate de administrator judiciar al debitorului DUCTIL STEEL S.A. - în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement - aducem la cunoștința
tuturor celor interesați organizarea, în data de 19 mai 2017, ora 13.00, la sediul ales
din Buzău, str. Unirii, bl. 19F, ap. 2, jud. Buzău a licitațiilor publice pentru vânzarea
următoarelor bunuri la următoarele prețuri de pornire a licitațiilor:
- Imobil denumit „Spațiu comercial”, situat în mun. Buzău, județul Buzău, Bdul 1
Decembrie 1918, parter, bl. 3A și 3F, identificat prin cartea funciară nr. 50003 și
53158, cu următoarele numere cadastrale: 50003-C1-U5, construcție cu suprafața
utilă de 54,62 mp și teren cu suprafața de 29,79 mp (întabulat sub nr. B10 din CF nr.
50003); 50003-C1-U6, construcție cu suprafața utilă de 199.68 mp și teren cu
suprafața de 108,85 mp (întabulat sub nr. B11 din CF nr. 50003) și 53158-C1-U30,
construcție cu suprafața utilă de 71,82 mp și teren cu suprafața de 39,16 mp (întabulat sub nr. B48 din CF nr. 53158), reprezentând spațiu cu destinație comercială, situat la parterul unui bloc de locuit – preț de pornire a licitației: 89.400 Euro, la care
se adaugă TVA conform dispozițiilor legale;
- Imobil denumit „Casă Merei”, situat în comuna Merei, județul Buzău, identificat
prin cartea funciară nr. 17, nr. cadastral 120, reprezentând casă de locuit cu subsol,
parter și etaj, cu suprafața construită de 445,54 mp, împreună cu teren cu suprafața
de 1.000 mp – preț de pornire a licitației: 39.088 Euro, la care se adaugă TVA
conform dispozițiilor legale.
Bunurile se licitează și vând în mod individual.
Se va asigura vizionarea/inspectarea bunurilor în prezenţa personalului debitorului
și/sau a administratorului judiciar sau a reprezentanților desemnați de aceștia.
Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului imobil „Spațiu comercial” și a bunului imobil „Casă
Merei” sunt disponibile pe site-ul debitorului www.ductilsteel.ro și este pus la dispoziția persoanelor interesate la sediul debitorului.
La licitaţia publică deschisă pot participa persoane fizice şi juridice române și străine,
care îndeplinesc condițiile și depun documentele de participare menționate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a bunului imobil pentru care doresc să participe („Spațiu comercial” sau
„Casă Merei”) până la data de 18.05.2017, orele 16.00.
Participanții la licitație vor plăti, anterior depunerii documentației de participare, în
contul unic de insolvență, deschis pe numele debitorului Ductil Steel S.A. (CUI
RO11845183) la OTP Bank România S.A. sucursala Buzău, RO07 OTPV 4800 0090
8377 RO01, o garanție de participare la licitație în valoare de 1.000 (una mie) lei.
Potrivit art. 53 din Legea nr. 85/2006 activele se vând libere de orice sarcini.
CONTACT:
Consorţiul EXPERT CONT INSOLVENCY SPRL şi MMM Insolvency IPURL
e-mail: buzau@expertcontinsolvency.ro; fax: 0238710565
e-mail: melania.marcu@mmminsolvency.ro
DUCTIL STEEL SA
e-mail: administrator.special@ductilsteel.ro, tel: +4 0758689065, +4 0726166850.

Alegeþi un profesionist
contabil, membru CECCAR.
Alegeþi perspectiva!
Corpul Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi
din România - filiala Buzãu
Str. Clujului nr. 32, Buzãu; tel/fax 0238713829;
0238713839, www.ceccar-buzau.ro
e-mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro

Întreruperi programate ale tensiunii
electrice pentru perioada 22.05.2017 26.05.2017 (între orele 8,00 - 15,00)
22.05 - ZONA URBANĂ: nu sunt întreruperi programate;
ZONA RURALĂ: Parţial Căldărăşti, Săgeata (parţial), Sătuc
(parţial), Comuna Gura Teghii (parţial) .
23.05 - ZONA URBANĂ: Chiristigii, Vişinului, Bicaz, Aleea
Chiristigii, Gheorghe Iacob;
ZONA RURALĂ: Parţial Căldărăşti, Săgeata (parţial), Sătuc
(parţial), Comuna Gura Teghii (parţial), Moşeşti (parţial).
24.05 - ZONA URBANĂ: Chiristigii, Vişinului, Bicaz, Aleea
Chiristigii, Gheorghe Iacob;
ZONA RURALĂ: Parţial Căldărăşti, Parţial Văcăreasca,
Parţial Ruşeţu, Parţial Pogoanele, Săgeata (parţial), Sătuc
(parţial), Moşeşti (parţial), Boboc (parţial).
25.05 - ZONA URBANĂ: Chiristigii, Vişinului, Bicaz, Aleea
Chiristigii, Gheorghe Iacob;
ZONA RURALĂ: Parţial Căldărăşti, Săgeata (parţial), Sătuc
(parţial), Dimiana (parţial), Boboc (parţial), Sudiţi, Aliceni,
comuna Zărneşti, comuna Blăjani (parţial).
26.05 - ZONA URBANĂ: Chiristigii, Vişinului, Bicaz, Aleea
Chiristigii, Gheorghe Iacob;
ZONA RURALĂ: Parţial Căldărăşti, Săgeata (parţial), Sătuc
(parţial), Dimiana (parţial) Sudiţi, Aliceni, comuna Zărnesti,
comuna Blăjani (parţial).

Telefoane deranjamente: 0800150038, 0238929
În cazul apariţiei unor avarii sau incidente, Societatea de
Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord – Sucursala Buzău
poate să nu mai întrerupă zonele menţionate mai sus. Întreruperile
programate în localităţile din judeţul Buzău pot fi vizualizate pe
site-ul: www.mnd.distributie-energie.ro.

CLINICÃ ECOGRAFIE 4 D
situată în strada Panduri nr. 9, vizavi de Casa Căsătoriilor,
vă oferă servicii de ecografie de înaltă performanţă:
depistarea cancerului de tiroidă, sân, ficat, pancreas, colon,
rinichi, prostată, uter, ovar; ecografie Doppler vascular;
ecografie sarcină 3D, 4D.
Relaţii la tel.: 0744.489.634, 0238.417.100 sau
www.echografie4d.ro.
Medic: Septar Nicoleta.
Program:
Luni, marţi,
joi, vineri: 9.00 - 14.00
Miercuri: 15.00 - 19.00,
Sâmbătă: 9.00 - 12.00

