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PUBLICATIE DE VANZARE 

 

 

Subscrisa, AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L, cu sediul procesual ales in Dr.Tr.Severin Bld. 

Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 

RFO II- 0662, Fax. 0352414941, E-mail cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro; Nume şi prenume reprezentant 

lichidator judiciar persoană juridică Cirmaciu Cristian în calitate de lichidator judiciar al debitorului 

WEST EUROPEAN PARTNER S.R.L. conform Hotărârii intermediare nr. 30 din data de 27.03.2017 

pronunțată de Tribunalul Mehedinți, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 8951/101/2014, anunta 

organizarea licitatiilor publice cu strigare pentru vanzarea bunurilor mobile (plinte, parchet, galerie 

lemn, sina plastic, mocheta, etc.) aflate in proprietatea debitorului WEST EUROPEAN PARTNER 

S.R.L., societate aflata in procedura de faliment, la un pret ce reprezinta 30% din pretul estimat in 

contabilitate, respectiv la un pret total de 17.553,3 lei. 

 

Garantia de participare la licitatie este de 20 % din pretul minim de vanzare, care se va depune cu 

o zi anterioara licitatiei, in contul unic al debitorului WEST EUROPEAN PARTNER SRL. 

Licitatia va avea loc in data de 11.11.2020, ora 15:00, la biroul lichidatorului judiciar din 

Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, Jud. Mehedinti. 

Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la biroul lichidatorului judiciar, 

din Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti, precum și prin corespondență 

electronică la adresa cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro sau la nr. de fax 0352414941, urmatoarele 

documente de participare: 

- o ofertă de cumpărare, 

- dovada consemnării garantiei de participare, în contul unic al debitorului WEST EUROPEAN 

PARTNER SRL.  

- dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini, in contul lichidatorului judiciar,  

 - 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 va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de licitaţie. 

 
Imagini cu bunurile mobile ce fac obiectul licitatiei 
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Relaţii la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin Bld. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, Jud. 

Mehedinti sau la adresa de email : cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro. 

                                                         

Lichidator judiciar: 

AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L 

prin practician coordonator CÎRMACIU CRISTIAN 
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