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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 
Lichidatorul judiciar, AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L., anunță organizarea de licitații publice cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor mobile aflate în proprietatea AGUAPUR PROD 2009 S.R.L. 
(dosar nr. 120/62/2017 – Tr. Brașov), conform Regulamentului de vânzare nr. 1212/17.11.2022,  
aprobat de catre Adunarea Generala a Creditorilor din data de 25.11.2022, respectiv: 
 

Nr. Crt. Denumire Bun Valoare de evaluare 
1. Autoutilitară DAF 168.900 lei 
2. Motor DSC 0 lei 
3.  Mașină de etichetat cu eticheta circulară 41.990 lei 
4. Linie îmbuteliere apă plată baloane 19l 135.240 lei 

TOTAL 346.130 lei 
 

 

Prețul de pornire al licitației pentru bunurile mobile este de 30% față de prețul prevăzut în 
Raportul de evaluare (prețul afișat), astfel: 
 
Nr. Crt. Denumire Bun Pret de pornire al licitatiei 30% 

1. Autoutilitară DAF 50.670 lei 
2. Motor DSC 0 lei 
3. Mașină de etichetat cu eticheta circulară 12.597 lei 
4. Linie îmbuteliere apă plată baloane 19l 40.572 lei 

TOTAL 103.839 lei 
 
Bunurile ce fac obiectul prezentei publicații sunt purtătoare de TVA, astfel încât la prețul de 
adjudecare se va adăuga TVA. 
 
În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini. 
 
Prima ședință de licitație se va desfășura la sediul lichidatorului judiciar, din București, Strada 
Turturelelor nr. 50, et. 1, Sector 3, la data de 24.01.2023, ora 14:00, urmând ca, în caz de 
neadjudecare, să fie organizate încă 19 ședințe de licitație la un termen de o săptămână fiecare, la 
aceeași ora și la același preț de pornire, în datele de 31.01.2023, 07.02.2023, 14.02.2023, 21.02.2023, 
28.02.2023, 07.03.2023, 14.03.2023, 21.03.2023, 28.03.2023, 04.04.2023, 25.04.2023, 09.05.2023, 
16.05.2023, 23.05.2023, 30.05.2023, 06.06.2023, 13.06.2023, 20.06.2023 si 27.06.2023. 
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Pentru a participa la licitație, ofertanții sunt obligați să depună la sediul lichidatorului judiciar, din 
București, Strada Turturelelor nr. 50, et. 1, Sector 3, ori prin corespondență electronică la adresa de 
e-mail: office@aktiv-lex.ro, cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare înainte de data licitației: 
- o ofertă de cumpărare; 
- dovada consemnării garanției de participare, în cuantum de 10% din preţul minim de vânzare, 

în contul unic de insolventa al debitorului: RO69BRDE260SV61947272600, cont deschis la BRD 
Groupe Societe Generale, 

- declaratia de acceptare a prezentului regulament de vanzare 
- dovada achitării taxei de participare la licitație: 1.000 de lei+TVA, ce se va achita pentru fiecare 

bun al carui pret de pornire este de peste 6.000 lei până la 60.000 lei; 
Taxa se va achita pe baza facturii fiscale emisă la cerere, în cuprinsul căreia va fi indicat și contul 
lichidatorului judiciar, pentru efectuarea plății; 
-       să depună următoarele înscrisuri: 

a) 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. 

b)  Participantii societati pe actiuni 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 conducatorulunitatii; 
- copie xerox de pe actul de identitate CI/BI pentru delegat. 
- hotararea AGA prin care administratorul societatii a fost imputernicit sa faca acte materiale de 

dispozitie (pentru ipoteza in care aceasta atributie nu este expres prevazuta prin actul constitutiv, 
caz in care va fi necesar acesta). 

c) Participanţii persoane fizice: 
-copie xerox de pe actul de identitate CI/BI; 
 
În cazul în care documentele antemenționate au fost transmise doar prin intermediul poștei 
electronice, participantul este obligat să prezinte documentele menționate în cadrul licitației, pentru 
conformitate cu originalul.  
 
Nedepunerea documentelor, în termenul menționat anterior, va conduce la eliminarea potențialului 
ofertant de la ședința de licitație. 
 
Informații suplimentare: 

- telefon: 0740.249.207; 
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- e-mail: office@aktiv-lex.ro . 


