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LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 
 
 SC Han Dezna SRL – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în Sat Dezna, F.N., judeţul Arad, CUI 10727147, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/390/1998, aflată  în 
procedura de faliment în dosar nr. 1151/108/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Arad, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată prin 
asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea 
Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin 
licitaţie publică și negociere directă, în condiţiile Legii nr. 85/2006, Han Dezna 
cu următoarele caracteristici:  
 
 
 
Cartea Funciară 300035 Localitatea Dezna 

Nr. cad / top 300035 – C1, clădire han P+1, 300035 – C2, clădire han șură, 300035 – C3, terasă 

descoperită, 300035 – C4, terasă acoperită, 300035 – C5, foișor, 300035 – C6, grup 

social + magazine, 300035 – C7, foișor, 300035 – C8, clădire cazare 

Suprafaţa teren  

(mp) 

2.831 mp 

Descriere 

conform CF 

teren intravilan în suprafață  de 2.831 mp, nr. tarla 131, nr. parcelă 1772, clădire han 

P+1, clădire han șură, terasă descoperită, terasă acoperită, gtrup social + magazine, 

foișor, clădire cazare. 

Descriere 

proprietate 

clădire han P+1 cu suprafață desfășurată de 302 mp, clădire han - șură cu suprafață 

desfășurată de 133 mp, terasă descoperită cu suprafață desfășurată de 152 mp, 

terasă acoperită cu suprafață desfășurată de 138 mp, foișor cu suprafață desfășurată 

de 29 mp și clădire cazare cu suprafață desfășurată de 90 mp 

Localitate / 

Adresa 

Dezna, jud. Arad 

Foaia de 

proprietate 

Contract nr. 1261/2003 



  
2 

 

  

Sarcini - întabulare drept de ipotecă, valoare 84.400,00 RON echivalentul a 20.000 EURO, 

instituit prin act notarial nr. 2695/24.08.2009 emis de BNP Todor Dan; 

- întabulare drept de ipotecă, valoare 85.000 RON, echivalentul a 20.000 EURO, 

instituit prin act notarial nr. 290/16.12.2009 emis de BNP Todor Dan; 

- întabulare drept de ipotecă, valoare 42.912,00 RON, echivalentul a 10.000 EURO, 

instituit prin act notarial nr. 1581/16.12.2010 emis de BNP Todor Dan; 

- întabulare drept de ipotecă, valoare 94.856,00 RON, prin proces-verbal de 

sechestru, instituit prin Act administrative nr. 1569/06.07.2012 emis de Primăria 

Com. Dezna, act administratirv nr. 1561A/06.07.2012 emis de Primăria Com. Dezna, 

act administratirv nr. 2536/31.10.2012 emis de Primăria Com. Dezna. 

- întabulare drept de ipotecă legală, valoare 30.871,14 lei, instituită în favoarea 

Municipiului Arad – Direcția Venituri – Serviciul Urmărire Venituri, prin: act 

administrativ nr. 63/24.01.2011 emis de Primăria Arad Direcția Venituri, act 

adminstrativ nr. 249697/21.10.2013 emis de Primăria Arad Direcția Venituri, act 

adminstrativ nr.  288120/20.10.2011 emis de  Primăria Arad Direcția Venituri, 

somație nr. 35397/03.04.2008 emisă de Primăria Arad Direcția Venituri, somație nr. 

8131/08.10.2013 emisă de Primăria Arad Direcția Venituri, somație nr. 

900/01.02.2013 emisă de Primăria Arad Direcția Venituri, act adminstrativ 

nr.188481/26.03.2008 emis de Primăria Arad Direcția Venituri, somație nr. 

63/24.01.2011 emisă de Primăria Arad Direcția Venituri, act administrativ nr. 

46770/20.11.2013 emis de Primăria Arad Direcția Venituri, act administrativ nr. 

35397/03.04.2008 emis de Primăria Arad Direcția Venituri. 

Valoare conform 

evaluare 

817.000 lei echivalent 182.000 euro 

 
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din 

localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data 
de 05.06.2018 orele 1200.  
 Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul  RO21 BTRL RONC RT03 0186 
5801 deschis la Banca Transilvania. 
 Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 
05.06.2018 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția până la data de 05.06.2018 orele 
1100 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. 

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub 
sancțiunea prevăzută de lege. 
 Relaţii la sediul ales al administratorului judiciar, telefon 
0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.  

 
Administrator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 


