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Dosar nr. 36624/3/2019         Nr. 11653/06.07.2021 

Tribunalul Bucuresti 

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA 

 

Subscrisa, AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L., cu sediul procesual ales in Drobeta-Turnu 

Severin, Bld. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, judetul Mehedinti, număr de înscriere în tabloul 

practicienilor în insolvenţă RFO II-0662, in calitate de lichidator judiciar al debitorului NIMB 

PIPERA S.A., cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Str. Sos. Vergului, nr. 8, bl.Corpul C4, avand CIF 

324643 si J40/11438/1992, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 22.05.2020, pronuntata in 

dosarul nr. 36624/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civilă, anunta 

organizarea de licitatii publice cu strigare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind 

procedura insolvenţei, pentru vanzarea urmatoarelor bunuri proprietatea NIMB PIPERA S.A. 

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT MARFA 

 

Nr.crt. Denumire An fabricatie Pret de pornire licitatii 

- euro, TVA inclus 

1 AUTOUTILITARA N3 CAP TRACTOR VOLVO 2011 17.000 

2 SEMIREMORCA KOGEL 2008 8.000 

 

Licitatia publica cu strigare va avea loc in data de 12.07.2021, ora 16,00, la biroul 

administratorului judiciar din Drobeta-Turnu Severin, Bld. Carol I nr. 85, bl. A2, sc. 1, ap. 1, judetul 

Mehedinti. 

In caz de neadjudecare, se vor organiza licitatii in zilele de 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 

06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021 si 18.10.2021, in aceleasi conditii de pret, ora si locatie. 

Informatii suplimentare sunt cuprinse in Caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la 

sediul administratorului judiciar sau poate fi achitat in contul: RO93BRDE170SV96984811700, 

deschis la BRD GSG SA - Sucursala Craiova, pe numele Aktiv-Lex Insolventa SPRL. 

Somam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta 

administratorul judiciar, inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile 

prevazute de lege.  

Cei interesati de cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la 

locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. 

Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, 

urmatoarele documente: 
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a) oferta de cumparare; 

b) dovada achitarii caietului de sarcini in cuantum de 500 lei + TVA, in contul administratorului 

judiciar indicat mai sus și dovada consemnării garanției de participare, 10% din pretul minim de 

vanzare, in contul unic al debitorului: RO13BRDE441SV68902364410, deschis la BRD GSG SA - 

Sucursala Unirea, pe numele NIMB PIPERA SA. In caz de adjudecare, garantia se deduce din pret. 

In caz contrar, se restituie; 

c) Participanţii persoane juridice trebuie să atașeze următoarele înscrisuri: 

- copie conform cu originalul, semnată şi stampilată de ofertant, a certificatului de 

înmatriculare al societății; 

- împuternicire/delegație acordată persoanei care reprezintă ofertantul, dată de conducatorul 

societății;  

-       copie xerox după actul de identitate al persoanei împuternicite (cu prezentarea originalului la 

licitaţie). 

d) Participanţii persone fizice: 

- copie xerox după actul de identitate (cu prezentarea actului de identitate în original la 

licitaţie). 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare 

ședinței de licitație la sediul ales al administratorului judiciar. În cazul în care, ziua anterioară zilei 

de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare 

anterioare zilei licitației. De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă 

electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: 

cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro sau pe fax. 0352414941, cu condiția obligatorie și eliminatorie ca înainte 

de deschiderea ședinței de licitație, documentele să fie prezentate în original. 

 

Persoanele interesate, care au depus documentatia de inscriere in termen si au solicitat 

expres, pot participa la licitatia publica prin videoconferinta. Licitatorii vor comunica in acest sens 

administratorului judiciar un cont Google Meet prin care acestia vor putea participa la licitatia 

publica organizata. Administratorul judiciar va trimite o invitatie catre toti licitatorii care au solicitat 

sa participe la licitatie prin videoconferinta si au comunicat un cont Google Meet valabil. Licitatorii 

se vor autentifica pe platforma Google Meet si vor ramane conectati la ea, cu camera web si 

microfonul deschise, pe toata durata sedintei de licitatie.  

 

Organizarea licitatiilor se va face conform Regulamentului de vanzare nr. 11534/24.06.2021, 

aprobat in Sedinta Adunarii Creditorilor NIMB PIPERA SA din data de 05.07.2021. 
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Relatii suplimentare se pot obtine de la administratorul judiciar, pe fax: 0352414941; e-mail: 

cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro . 

 

Administrator judiciar:  

AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L  

prin practician CÎRMACIU CRISTIAN 
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