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PUBLICATIE DE VANZARE 
 

Lichidatorul judiciar, AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L, anunta organizarea de licitatii 
publice cu strigare pentru vanzarea bunului imobil aflat in proprietatea CONSERVICE BVR 
SRL (dosar nr. 11270/95/2011, aflat pe rolul Tribunalului Gorj), conform Regulamentului de 
vanzare nr. 1926/13.01.2020, aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 23.01.2020, respectiv: 
 

- Teren in suprafata de 2.160 mp, situat in Municipiul Targu Jiu, T224 a P10/16, in 
vecinatatea str. Ana Ipatescu, jud. Gorj, compus din teren intravilan arabil in suprafata 
de 1200 mp/T224, P13/11 si teren extravilan arabil in suprafata de 960 mp, identificat cu 
nr. cadastral 8384, intabulat in CF nr. 20291. 

 
Pretul de pornire al licitatiei pentru acest imobil, si anume, 75% din pretul stabilit prin Raportul 
de evaluare, respectiv 75% din 104.561 lei/22.400 euro, este in cuantum de 78.420,75 lei, 
echivalentul a 16.800 euro.  
 
În conformitate cu art. 91 din Legea 85/2014, bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini. 
 
In conformitate cu Regulamentul de vanzare aprobat, vor fi organizate 10 (zece) sedinte de 
licitatie, la un termen de doua saptamani fiecare, data primei sedinte de licitatie a fost stabilita 
pentru 12.02.2020, ora 15:00, urmand ca, in caz de neadjudecare, sa fie organizate inca 9 (noua) 
sedinte de licitatii, la aceeasi ora si la acelasi pret de pornire, in datele de: 26.02.2020, 11.03.2020, 
25.03.2020, 08.04.2020, 22.04.2020, 06.05.2020, 20.05.2020, 03.06.2020, 17.06.2020.  
 
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar, 
din Bucuresti, Strada Turturelelor nr. 50, etaj 1, sector 3, cel mai târziu cu 48 de ore inainte de 
data licitaţiei: 
 
- Ofertă de cumpărare şi dovada consemnării taxei de participare la licitaţie, in cuantum de 

500 lei + TVA, ce se va achita in contul lichidatorului judiciar, care va putea fi comunicat la 
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cerere. 
- Dovada consemnării garanţiei de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al 

bunului, in contul unic de insolventa al debitorului CONSERVICE BVR SRL, care va fi 
comunicat la cerere. 

Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri: 
- copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al societatii; 
- copie xerox de pe codul de identificare fiscală al societatii; 
- delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul unitatii; 
- copie xerox de pe actul de identitate CI/BI pentru delegat. 
 Participanţii persoane fizice trebuie sa ataseze urmatoarele inscrisuri: 
- copie xerox de pe actul de identitate CI/BI. 
 
Nedepunerea acestor acte, in termenul indicat, va conduce la eliminarea potenţialului 
cumpărător de la şedinţa de licitaţie. 
 
Informatii suplimentare la telefon: 0740.249.207, e-mail: office@aktiv-lex.ro 
 


