
     Cu ocazia licitaţiei deschise cu strigare din data de 18.10.2021 ora 10:00 privind 
vânzarea unor imobile proprietatea Statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S. în 
baza OUG nr. 101/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea vânzării 
următorelor imobile: 
 

1. Imobil parțial (P+7E), situat în B-dul Nicolae Bălcescu nr.21, sector 1, București,  
Loturile 1-13 (fără loturile 5, 6 și construcție lot 2) și cota de 81,86% din lot 14), 
cu Suprafața utilă = 4.447,95 mp, suprafață construită desfășurată = 5.420,87 
mp, Suprafață teren cotă indiviză = 1.148,86 mp. (a doua licitație)                  
 Preţ pornire licitaţie:  2.570.000 Euro (la  care nu se adaugă TVA); 
          Nu au fost ofertanți. 

2. Apartament nr. 1, (3 camere), mezanin, cu Au 75,41 mp + balcon (8,62 mp), 
teren cotă indiviză 14,21 mp, str. Edgar Quinet nr.10, sector 1, București, (a doua 
licitație) 
 Preţ pornire licitaţie:  146.400 Euro (la  care nu se adaugă TVA);            
 Adjudecat la pretul de 146.400 Euro (la  care nu se adaugă TVA); 

3. Apartamentul nr. 2 ( garsonieră), decomandată, teren cotă indiviză și dotări        
(mijloace fixe și obiecte de inventar)  cu suprafaţa utilă de 37,54 mp şi suprafaţa 
totală de 42,21 mp, împreună cu o cotă indiviză de teren de 7,33 mp, str. Edgar 
Quinet nr.10, sector 1, București  (a doua licitație)    
 Preţ pornire licitaţie:  73.500 Euro (la  care nu se adaugă TVA);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Adjudecat la pretul de 73.500 euro (la  care nu se adaugă TVA); 
4. Apartamentul nr. 4 este compus din 3 camere, teren cotă indiviză și dotări 

(mijloace fixe și obiecte de inventar) decomandat, situat la mezanin, cu suprafaţa 
utilă de 75,37 mp şi suprafaţa totală de 85,30 mp, împreună cu o cotă indiviză de 
teren de 14,79 mp , str. Edgar Quinet nr.10, sector 1, București (a doua licitație) 

Preţ pornire licitaţie:  150.600 Euro (la  care nu se adaugă TVA); 
          Nu au fost ofertanți. 

5. Apartamentul nr. 5 ( garsonieră), decomandata, cu suprafaţa utilă de 39,35 mp 
şi suprafaţa totală de 44,08 mp, împreună cu o cotă indiviză de teren de 7,46 mp, 
str. Edgar Quinet nr.10, sector 1, București (a doua licitație)   

Preţ pornire licitaţie:  74.900 Euro (la  care nu se adaugă TVA); 
Adjudecat la pretul de 74.900 euro (la  care nu se adaugă TVA); 

6. Apartamentul nr. 13 (garsonieră), decomandată, cu suprafaţa utilă de 37,87 mp 
şi suprafaţa totală de 42,85 mp, str. Edgar Quinet nr.10, sector 1, București         
(a doua licitație)   

Preţ pornire licitaţie:  72.200 Euro (la  care nu se adaugă TVA);  
Nu au fost ofertanți. 

 


