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Publicatie de vanzare 

 

Nr. 2689/23.11.2017 

 

Subscrisa AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L, sediul procesual ales in Dr.Tr.Severin 

Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 

insolvenţă RFO II- 0662 tel: 0752247768, Fax. 0352414941, E-mail cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro; 

Nume şi prenume reprezentant  lichidator judiciar persoană juridică Cirmaciu Cristian, in calitate 

de lichidator judiciar al debitorului : Supplies SRL conform Incheierii din data de 30.09.2015 

pronunţată de Tribunalul Mehedinti, secţia Civila, în dosarul nr. 6207/101/2015, anunta 

organizarea licitatiilor publice cu strigare, pentru vanzarea bunului imobil aflat in proprietatea 

Supplies SRL, societate aflata in procedura de faliment, dupa cum urmeaza: 

- teren intravilan cu S=286 mp, nr. cadastral 52237 

‐ imobil de casa in structura P+M ( 1/2 dintr‐un duplex), nr. cadastral 52237‐ C1 avand Sc = 

99,53 mp, Sconstr. Desf. = 189.75 mp, Sutil. desf.= 165 mp., situat in Drobeta Turnu Severin, str. 

Anghel Saligni nr. 69, jud. Mehedinti 

  

Pretul de pornire al licitatiei este de 44.070,50 Euro + T.V.A. (la care se poate adauga 

TVA, in functie de regimul fiscal aplicabil la data vanzarii)   

 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul minim de vanzare şi, pentru 

adjudecatar, reprezintă avans la plata preţului si se va achita in contul unic al societatii 

RO55BRDE260SV51139812600, deschis la BRD GSG. 

 Prima licitatie va avea loc in data de 07.12.2017, ora 16:00, la biroul  lichidatorului judiciar 

din  Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. 

 

In situatia in care bunul imobil nu va fi adjudecat in data de 07.12.2017, lichidatorul 

judiciar va organiza un numar de 4 licitatii, ce vor avea loc saptamanal, in fiecare  zi de miercuri 

ora 16:00, la acelasi pret stabilit prin raportul de evaluare 

  

Ofertantii vor depune  la biroul lichidatorului judiciar, documentele de participare cel mai 

tarziu in ziua anterioara  licitatiei, ora 16:00. 

Conditii de participare: 

 

Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la biroul lichidatorului judiciar, 

din Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti: cel mai târziu in ziua 

anterioara licitatiei, urmatoarele documente: 
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- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul  de pornire al 

licitaţiei pentru bunul imobil în contul Supplies SRL antementionat, cu o inainte de 

organizarea licitatiei 

-  să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 200 lei. 

 

a.) Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri: 

- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii; 

- copie xerox după codul de identificare fiscală al societatii 

- delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul unitatii;  

-     copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat ; 

b.) Participanţii persone fizice: 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI ; 

 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de 

licitaţie. 

 

Informatii la: Tel: 0752.247768; Fax: 0352.414941; Email: cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro 

 

Imagini cu proprietatea aflata in evaluare 

Str. Anghel Saligni nr.69 
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Lichidator Judiciar   

AKTIV - LEX INSOLVENTA SPRL               

prin practician CIRMACIU CRISTIAN          

 
 


