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PUBLICATIE DE VANZARE 
 

Lichidatorul judiciar AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L. anunta vanzarea prin licitatie 
publica cu strigare, a bunurilor imobile aflate in patrimoniul debitoarei GANETI SILVA SRL 
(dosar nr. 2989/104/2011, aflat pe rolul Tribunalului Olt), conform Regulamentului de 
vanzare nr. 1996/23.01.2020, aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 03.02.2020, 
respectiv: 
 
1) Teren intravilan in suprafata de  1.725,53 mp si constructia edificata pe acesta, respectiv 
C1- cu destinatie Atelier de reparatii in suprafata construita la sol de 227,33 mp, situat in 
Comuna Redea, Judetul Olt, inscris in CF nr. 180 s localitatii Redea, avand nr. cadastral 
617; Valoarea stabilita prin Raportul de evaluare, este in cuantum de 123.666 Lei. 
 
Pretul de pornire al licitatiei pentru acest imobil este de 50% din valoarea stabilita prin 
Raportul de evaluare, respectiv 61.833 Lei. 
 
2) Teren intravilan in suprafata de  19.057 mp si constructiile edificate pe acesta, respectiv 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, C12, C17, situat in Comuna Almaj, Sat Sitoaia, Judetul Dolj, 
inscris in CF nr. 39 a localitatii Almaj, avand nr. Cadastral 59. Valoarea stabilita prin 
Raportul de evaluare, este in cuantum de de 728.192 lei. 
 
Pretul de pornire al licitatiei pentru acest imobil este de 50% din valoarea stabilita prin 
Raportul de evaluare, respectiv de 364.096 Lei. 
 
În conformitate cu art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunul este dobândit liber de orice sarcini, 
garanţii reale mobiliare, drepturi de retenţie de orice fel, ori măsuri asiguratorii 
 
Sedinta de licitatie va avea loc pe data de 03.03.2020, ora 14:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 50, et. 1, Sector 3, Romania. In caz de 
neadjudecare, vor fi organizate inca cinci sedinte de licitatie in datele de 10.03.2020, 
17.03.2020, 24.03.2020, 31.03.2020, 07.04.2020, la aceeasi ora si la acelasi pret de pornire. 
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Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului 
judiciar, din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 50, et. 1, Sector 3, sau pe adresa de email: 
office@aktiv-lex.ro, cel târziu cu 48 de ore înainte de data licitaţiei: 
 
- ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei pentru bunul/bunurile imobil/e, în contul debitoarei GANETI SILVA SRL, care va 
putea fi comunicat, la cerere, oricarui solicitant; 
- dovada achidarii contravalorii taxei de participare: 

- in sumă de 3.000 lei pentru imobilul compus din teren intravilan in suprafata de 
1.725,53 m.p. si constructia edificata pe acesta 
- in suma de 7.000 lei pentru imobilul compus din teren intravilan in suprafata de 
19.057 mp si constructiile edificate pe acesta 

Taxa se va achita in contul lichidatorului judiciar, pe baza facturii fiscale emise la cerere, in 
cuprinsul careia va fi indicat si contul bancar pentru efectuarea platii. 
- Sa depuna următoarele înscrisuri: 
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, in termenul indicat, va conduce la eliminarea potenţialului 
cumpărător de la şedinţa de licitaţie. 
 
Informatii cu privire la Regulamenul de vanzare se pot obtine la telefon: 0740 249 207 sau e-
mail office@aktiv-lex.ro. 
 
 
 
 


