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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 bunurilor mobile aflate in proprietatea FRAMAR SRL 
(dosar nr. 2428/90/2015, Tr. Valcea), conform Regulamentului de vanzare nr. 5218/01.10.2021, 
aprobat de catre Adunarea Creditorilor din data de 13.10.2021, respectiv: 
 
1. Autoturism Mercedes-Benz C200 - evaluat la suma de 10.400 lei; 
2. Autoutilitara Volkswagen Caddy - evaluat la suma de 6.300 lei; 
3. Autoutilitara Volkswagen Caravelle(Transporter) - evaluat la suma de 4.400 lei. 
 
Pretul de pornire al licitatiei este de 30% fata de cel notat in Raportul de evaluare, respectiv: 
1. Autoturism Mercedes-Benz C200 - Pret de pornire de 3.120 lei; 
2. Autoutilitara Volkswagen Caddy - Pret de pornire de 1.890 lei; 
3. Autoutilitara Volkswagen Caravelle(Transporter) - Pret de pornire de 1.320 lei. 
 
În conformitate cu art. 91 din Legea 85/2014, bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini. 
In ceea ce priveste regimul TVA, se vor aplica dispozitiile in vigoare la data licitatiei. 
Preturile afisate nu contin TVA. 
 
Licitatiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 50, 
et. 1, Sector 3. Data primei sedinte de licitatie a fost stabilita pentru 08.05.2023, ora 13:00, 
urmand ca, in caz de neadjudecare, sa fie organizate sedinte de licitatii saptamanale, 
respectiv in datele de 15.05.2023, 22.05.2023 si 29.05.2023, la aceeasi ora si la acelasi pret de 
pornire. 
 
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţiisuntobligaţisădepună la sediul lichidatorului judiciar, 
din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 50, et. 1, Sector 3, sau la adresa de E-mail: office@aktiv-
lex.ro, celmaitârziucu 24 de ore inainte de data licitaţiei: 
- Ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al 

licitaţiei pentru bunul/bunurile mobil/e, în contul unic de insolventa al debitoarei 
FRAMAR SRL, care poate fi comunicat, la cerere, fiecarui solicitant. 

- Sădepună dovada consemnării taxei de participare, în sumă de 500 lei +TVA.Taxa de 
participare se va achita pentru fiecare bun in parte, pe baza facturii fiscale, emisa la 
cerere, unde va fi indicat si contul bancar. 

- Sa depuna următoarele înscrisuri: 
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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; 
- consimtamantul privind prelucrarea datele cu caracter personal. 
 

b) Participanţii persone fizice: 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 
- consimtamantul privind prelucrarea datele cu caracter personal. 
 

c) Participantii Societati pe Actiuni  
- copie xerox de pe certificatul de înmatriculare al societatii; 
- copie xerox de pe codul de identificare fiscală al societatii; 
- delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorulunitatii; 
- copie xerox de pe actul de identitate CI/BI pentru delegat. 
- Actul constitutiv al societatii 
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor prin care administratorul societatii este 

imputernicit sa incheie acte materiale de dispozitie (pentru ipoteza in care aceasta 
atributie nu este expres prevazuta in Actul constitutiv) 

- consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
Nedepunerea documentatiei complete, in termenul indicat, va conduce la eliminarea 
potenţialului cumpărător de la şedinţa de licitaţie. 
 
Informatii suplimentare cu privire la regulamentul de vanzare, se pot obtine la telefon: 
0740.249.047, e-mail: office@aktiv-lex.ro 


