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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 AERO MECA 
S.R.L. , conform Regulamentului de vanzare aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 
29.05.2019, respectiv: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire bunuri  
Valoarede piata 

- lei - 

1 Capete frezare 50 

2 Menghina concentrica modulara 1,230 

  Total 1,280 

 

Pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile mobile este de 100%, stabilit prin Raportul de 
evaluare . 
 
In conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile sunt dobandite libere 
de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre de orice 
fel. 
 
Data sedintei de licitatie a fost stabilita pentru 21.10.2019, ora 12:00, urmand ca, in caz de 
neadjudecare, sa fie organizate inca 9 sedinte de licitatii interval de 2 saptamani fiecare, la 
aceeasi ora si la acelasi pret de pornire. 
 
Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului 
judiciar, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor, Nr. 50, Et. 1, Sector 3, cel mai târziu cu 24 
de ore înainte de data licitaţiei: 
 O ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al 

licitaţiei pentru bunul mobil, în contul unic de insolventa al debitoare AERO MECA 
S.R.L, care va putea fi comunicat la cerere. 

a) Dovada achitarii taxei de participare, in cuantum de 150 lei + TVA. 
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Taxa de participare se achita in contul lichidatorului judiciar, care va putea fi comunicat 
la cerere; 

 Sa depuna următoarele înscrisuri: 
a.) Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri: 
- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii; 
- delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul societatii;  
- 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 cu cel putin 24 ore, anterior desfasurarii licitatiei va conduce la 
eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de licitaţie. 
 
Informatii suplimentare la telefon: 0740 249 207 sau e-mail:  office@aktiv-lex.ro.  
 


