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PUBLICATIE DE VANZARE
Lichidatorul judiciar, AKTIV-LEX INSOLVENTA S.P.R.L, anunta vanzarea prin negociere
directa sau prin licitatie publica cu strigare pentru bunurilor mobile aflate
in proprietatea FORESTCOV SRL – in faliment, in bankruptcy, en faillite (dosar nr.
2426/90/2016 – Tr. Valcea), conform Regulamentului de vanzare nr. 863/31.08.2022, aprobat
de Adunarea Creditorilor din data de 12.09.2022.
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.
Pentru procedura de negociere directa, ofertele vor fi primite la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 50, et. 1, Sector 3, precum și prin corespondență
electronică la adresa office@aktiv-lex.ro. Pe baza ofertelor ferme de cumpărare înregistrate în
condițiile prevăzute de Regulamentul de vanzare, lichidatorul judiciar va utiliza procedura
de vânzare prin negociere directă, cu condiţia existenţei aprobării prealabile a adunării
creditorilor. Oferta trebuie să conţină: numele sau denumirea ofertantului; domiciliul sau
sediul acestuia; numere de telefon/fax; persoana de contact; denumirea bunului solicitat,
elementele de identificare ale bunului; preţul şi modalitatea de plată oferite.
Participanții la negociere vor face în prealabil dovada consemnării unei garanții de
participare de 10% din valoarea ofertei declarate câștigătoare.
Taxa de participare la licitatie se achita in contul lichidatorului judiciar, pe baza facturii
fiscale emise la cerere, in cuprinsul careia va fi indicat si contul bancar pentru efectuarea
platii si este:
-in cuantum de 500 de lei+TVA si se va achita pentru fiecare bun in parte.
Aceasta taaxa de participare se va percepe doar pentru bunurile mobile ale caror preturi de
pornire vor fi de peste 10.000 lei.
-in cuantum de 200 de lei+TVA si se va achita pentru bunuri care se vand in bloc, suma
minima de achizitie fiind de 2.000 de lei.
In ceea ce priveste procedura licitatie publica cu strigare, ofertanţii sunt obligaţi să depună
la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, Str. Turturelelor, Nr. 50, Et. 1, Sector 3, sau pe
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adresa de e-mail office@aktiv-lex.ro, cel mai târziu cu 2 zile lucratoare înainte de data
licitaţiei, toate documentele indicate in Regulamentul de vanzare nr. 863/31.08.2022, care
poate fi comunicat, la cerere, fiecarui solicitant, respectiv:


O ofertă de cumpărare, insotita de dovada consemnării garanţiei de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, în contul unic de insolventa al debitorului FORESTCOV SRL,
respectiv in contul RO34BRDE170SV35989481700, deschis la BRD Groupe Societe
Generale SA, impreuna cu declaratia de acceptare a regulamentului de vanzare.



Dovada achitarii taxei de participare, in contul lichidatorului judiciar, pe baza facturii
fiscale emise la cerere, in cuprinsul careia va fi indicat si contul bancar pentru efectuarea
platii;



De asemenea, se vor atasa 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;
Nedepunerea acestor acte cu cel putin 2 zile lucratoare anterior desfasurarii licitatiei va
conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de licitaţie.
Pretul de pornire al licitatiei pentru aceste bunuri mobile, este de 60% din pretul stabilit
prin Raportul de evaluare, respectiv:
1.

Centrala termica pe lemn- pret de pornire 1.176 lei

2.

Dispozitiv balotat P323 – pret de pornire 120 lei
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3.

Incarcator seria H 50611- pret de pornire 51.180 lei

4.

Aparat legat banda metal – pret de pornire 66 lei

5.

Circular pendula – pret de pornire 708 lei

6.

Circular pendula – pret de pornire 528 lei

7.

Generator curent – pret de pornire 3.318 lei

8.

Curatitor cu presiune – pret de pornire 1.356 lei

9.

Motoferastrau MS 461- pret de pornire 408 lei

10.

Motoferastrau MS 461 - pret de pornire 408 lei

11.

Motoferastrau MS 461 - pret de pornire 408 lei

12.

Motoferastrau MS 461- pret de pornire 408 lei

13.

Invertor V 205-S 230/400v Lincoln Electric– pret de pornire 1.260 lei

14.

Invertor V 205-S 230/400v – pret de pornire 126 lei

15.

Masina de taiat beton – pret de pornire 264 lei

16.

Rezervor aer – pret de evaluare 10.140 lei

17.

Motoferastrau MS – pret de pornire 408 lei

18.

Copiator Toshiba – pret de pornire 378 lei

19.

Copiator Toshiba E - pret de pornire 762 lei

20.

Aragaz industrial – pret de pornire 1146 lei

21.

Sistem monitorizare – pret de pornire 294 lei

22.

Sistem monitorizare – pret de pornire 294 lei

23.

Sistem monitorizare – pret de pornire 294 lei

24.

Aparat aer conditionat – pret de pornire 168 lei

25.

Aparat aer conditionat - pret de pornire 192 lei

*Valorile estimate nu contin TVA
Sedintele de licitatie vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar, din Bucuresti, Str.
Turturelelor, Nr. 50, Et. 1, Sector 3, in data de 10.10.2022, ora 13:00, urmand ca, in caz de
neadjudecare, sa fie organizate inca 5 (cinci) sedinte de licitatii la interval de o saptamana
fiecare, respectiv in datele de: 17.10.2022, 24.10.2022, 31.10.2022, 07.11.2022 si 14.11.2022, la
aceeasi ora si la acelasi pret de pornire.
Informatii suplimentare la telefon: 0740.249.207 sau e-mail: office@aktiv-lex.ro.

