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Cap. 1 DATE GENERALE REFERITOARE LA SOCIETATEA COMERCIALĂ 

 

1.1 Date de identificare a societăţii: 

S.C. 1 IUNIE  S.A. – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,cod de identificare fiscală RO1805157, sediul 

social str.Peneş Curcanul, nr.6, localitatea Timişoara, jud.Timiş,  număr de ordine în registrul comerţului  J35/538/1991, 

prin administrator judiciar consorțiu format din societățile practicieni în insolvență S.C.P CASA DE 

INSOLVENTA RAVA S.P.R.L si S.C.P M.B.S INSOLV CONSULT S.P.R.L 

1.2. Cadrul legal pentru vânzarea activului:  

Prin prezentul caiet de sarcini se oferă spre vânzare activul “Imobil teren si constructii intravilan” 

proprietatea S.C. 1 IUNIE S.A. 

Valorificarea activului se realizează în condiţiile stabilite de Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, ale 

Codului de procedură civilă şi a Regulamentului de valorificare a bunurilor imobile S.C. 1 IUNIE S.A. aprobat 

de Adunarea Creditorilor. 

  
1.3. Forma de vânzare: licitaţie publică cu strigare, în condiţiile Legii 85/2006 şi a Regulamentului anexat  

 
1.4. Data, ora şi locul licitaţiei 

1.4.1. Licitaţia se va desfășura în data de: 25.01.2023 ora 13:00 iar în cazul în care bunul nu se va adjudeca 

licitația se va relua la 02.03.2033  ora 13.00. 

1.4.2. Licitaţia va avea loc in Arad str. Tudor Vladimirescu 17-19 et I. La sediul lichidatorului Casa de Insolventa 

RAVA sprl 

 Prezentul document  este un material publicitar, cu caracter informativ, destinat descrierii cât 
mai corecte şi complete a bunurilor oferite spre vânzare, dar nu constituie probă în instanţă. 
Transferul proprietăţii se va face pe baza unui proces verbal de predare–primire, întocmit pe teren 
după achitarea integrală a prețului. Datele referitoare la caracteristicile bunurilor sunt cele rezultate 
din aprecierile evaluatorului. receptionarea prezentului document cumpărătorul nu este absolvit de 
obligaţia inspectării pe teren a bunurilor oferite spre vânzare, dată după care nu poate face obiecţiuni 
la conţinutul caietului de sarcini.  
 

 Cap. 2 PREZENTAREA ACTIVULUI IMOBILIAR 

 Activul este amplasat în Timisoara ,str.Peneş Curcanul, nr.6, jud.Timiş si este compus din : 

- imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii : corp confecţii + magazii S + P + 2E, secţie confecţii + magazii S + P + 2E, atelier forjă P, 

depozit chimicale P, depozit carburanţi P, depozit chimicale P, depozit fire P, depozit materiale de 

construcţii P, teren aferent în suprafaţă totală de 5.962 mp., înscris în C.F. nr. 414394 Timişoara, nr. 

top. 31230/6, la B1, dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, anterior conform HG 

1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, nr. 21265/1999;  

- - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii : hala finisaj chimic P, hala imprimerie P, atelier electric P, bazin de preepurare P, bazin + 
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depozit P, teren aferent în suprafaţă totală de 5.592 mp., înscris în C.F. nr. 414372 Timişoara, nr. top. 

31230/5, la B1, dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 21265/1999 , anterior 

conform HG 1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, nr. 9531/2003; 

-  - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii : atelier garaj + tâmplărie P, cantina P, magazine deşeuri P, bazine de decantare P, teren 

aferent în suprafaţă totală de 1.492 mp., înscris în C.F. nr. 414385 Timişoara, nr. top. 31230/3, la B1, 

dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 21265/1999 , anterior conform HG 

1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, nr. 9531/2003;  

- - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii : atelier mecanic + hala tricotaje P + 2E, hala Bobinaj + depozit fire S + P + 2E, depozit 

ambalaje P, atelier reparat lăzi P, teren aferent în suprafaţă totală de 3.010 mp., înscris în C.F. nr. 

414378 Timişoara, nr. top. 31230/4, la B1, dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 

21265/1999 , anterior conform HG 1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, 

nr. 9531/2003;  

- - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii: corp broderie + Confecţii – P + 2E, hala confecţii P + 4E, atelier prelucrare deşeuri textile P, 

vestiar P, clădire poarta P, teren aferent în suprafaţă totală de 3.558 mp., înscris în C.F. nr. 

407229Timişoara, nr. top. 31230/2, la B1, dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 

21265/1999 , anterior conform HG 1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, 

nr. 9531/2003; 

-  - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din teren cu următoarele 

construcţii : corp administrativ 1 – P + 1E, corp administrativ 2 – P + 2E, hala tricotaje + creaţie P + 1E, 

punct prezentare produse finite P, magazine produse finite P, centrala termică P, corp depozitare fire 

P, corp gospodărie condens, teren aferent în suprafaţă totală de 4.514 mp., înscris în C.F. nr. 411836 

Timişoara, nr. top. 31230/1, la B1, dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 

21265/1999 , anterior conform HG 1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, 

nr. 9531/2003;  

- - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din trotuar în Sp. Peneş 

Curcanul, în suprafaţă totală de 65 mp., înscris în C.F. nr. 414388 Timişoara, nr. top. 5530/2/2, la B1, 

dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 21265/1999 , anterior conform HG 

1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, nr. 9531/2003;  

- - imobilul situat în mun. Timişoara, str. Peneş Curcanul, jud. Timiş, constând din trotuar în Sp. Peneş 

Curcanul, în suprafaţă totală de 24 mp., înscris în C.F. nr. 414390 Timişoara, nr. top. 5529/2/2, la B1, 

dobândit prin comasare conform deciziei civile 570/1999, nr. 21265/1999 , anterior conform HG 

1296/1990, donaţie nr. 5159/1973 şi edificare cu nr. 14328/1998, nr. 9531/2003.”  

 

 Caracteristici fizice 

Terenul aferent amplasamentului are o suprafaţă cumulată de 24217 , iar aria desfasurata a 

constructiilor este de cca  33.000 mp si 3 fronturi stradale.  Avantajele locatiei supuse vanzarii sunt, 
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situare intravilan in zona B a orasului Timisoara, pe o strada paralela cu Bvd. Take Ionescu, la sosea 

asfaltata accesul la mijloacele de transport in comun tramvai, troleibuz, autobuz, apropierea de Piata 

Badea CARTAN, apropiere de Gara de est, cca.5 km de Aeroportul Timisoara, vecinatatea cu Canalul 

Bega.  

Posibilitate construire spatii comerciale, show room, locuinte rezidentiale, hotel, birouri,  etc. 

 Utilităţi  

Amplasamentul este racordat la următoarele reţele utilitare şi edilitare: 

- racord la reţeaua electrică de iluminat şi forţă 

- sursă de apă proprie,  si prin puţ forat propriu 

- racord la reţeaua de gaz metan 

- canalizare fosă septică proprie 

- acoperire GSM bună pentru toate cele trei reţele 

 

Descrierea construcţiilor  

Proprietatea supusa evaluarii are o suprafata  utila de cca 31.290 mp si una desfasurata de cca 33.000 
mp. 
Constructiile au fundatii continue de beton armat, cu structura stalpi si cadre beton armat, peretilor 
interiori neportanti din caramida si BCA, plansee din beton armat si partial lemn, peretii interiori sunt 
zugraviti, pardoseli gresie in anexe, parchet masiv in birouri si beton in hale. Tâmplaria din metal si 
lemn cu geam simplu, incalzirea se face cu ajutorul caloriferelor 
racordate la centrala proprie pe combustibil lichid. Acoperisul este tip terasa cu hidroizolatie la hale si 
birouri, sarpanta cu tigla si placi ondulate la anexe. 
Cladirea beneficiaza de energie electrica, forta, canalizare si apa de la retea, iar incalzirea este proprie 
pe combustibil lichid de la centrala proprie. Finisajele proprietatii sant medii/inferioare la birou si 
inferioare la hale si anexe. 
Active corporale imobilizate detinute in scopul furnizarii de servicii sau in scopuri productive – hale, 
birouri si anexe, in regim de inaltime P, P+1, P+2, P+4, P+5. 

 

Cap. 3 PREŢUL DE STRIGARE 
      
           Ţinând cont de cele sus-menţionate, valoarea bunului imobiliar este: 

 
Activul 

„“Imobil teren si constructii intravilan” proprietatea S.C. 1 IUNIE S.A. 

7.251.993 Euro + TVA 


