
                

                      

   

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

  

str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 Dosar nr. 1200/30/2015 
 

 

Stimați Creditori, 
 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, 
str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub numărul 0649, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 
George, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului SC Burg Infailibil SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul social în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. 
Timiș, înregistrată la ORC sub nr. J35/2539/1993, CUI 4250590, numit prin 
Sentinţa civilă nr. 962 din data de 13.09.2018 pronunţată de către Tribunalul 
Timiș, în dosarul nr. 1200/30/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) și art. 154 alin. (2) 
din Legea 85/2014, formulăm prezentul: 

 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI A  

ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR  
DIN DATA DE 23.10.2018 

 

 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
 
(1). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse 
de lichidatorul judiciar pentru imobilul teren cu spațiu industrial P+1E situat în 
Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 Lugoj. 
 
În continuare se analizează punctul de pe ordinea de zi: 
 
 
(1). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent 
propuse de lichidatorul judiciar pentru imobilul teren cu spațiu industrial P+1E 
situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 Lugoj. 
 

Evaluarea bunului imobil teren cu spațiu industrial P+1E situat în Lugoj, str. 
Tapiei, nr. 49E, jud. Timiș, CF nr. 402233 Lugoj a fost efectuată de către SC Vlavi 
Consulting SRL conform prevederilor art. 103 din Legea 85/2014.  

Conform raportului de evaluare, valoarea de piață a bunului imobil din averea 
debitoarei: teren în suprafață de 1.734 mp pe care este amplasat un spațiu 
industrial P+1E în suprafață de 302 mp, situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. 
Timiș, CF nr. 402233 Lugoj este de 174.000 EURO, exclusiv TVA. 
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Lichidatorul judiciar propune ca acest bun să fie valorificat după cum urmează: 
 
Tipul de vânzare  
 
În vederea derulării cât mai rapide și mai eficiente a operaţiunilor de valorificare 
opinăm că aceste bunuri trebuie valorificate printr-o combinație a celor două metode 
prevăzute de disp. art. 154 din Legea nr. 85/2014: 
 
 
- VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE în etapele și cu demersurile 
prezentate mai jos: 
 
 Prima serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii începând de la 

100% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare la un termen de 
cel puţin 15 zile de la data publicării/afişării anunţului; 

 A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii începând de la 

90% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare la un termen de cel 
puţin 15 zile de la data publicării/afişării anunţului, şi 

 A treia serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de licitaţii începând de la 

80% din valoarea de piață stabilită în raportul de evaluare la un termen de cel 
puţin 15 zile de la data publicării/afişării anunţului. 
 
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate în cadrul licitațiilor publice 
organizate, se va proceda la negocierea directă cu pas de supraofertă din 
valoarea de valorificare a bunurilor, conform disp. art. 156 din Legea 
85/2014. 
 

Şi, 
 

- VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ, în baza ofertelor primite astfel: 

 
a) vânzare prin negociere directă către unul sau mai mulţi cumpărători deja 

identificaţi, cu precizarea condiţiilor de plată şi a preţului minim de pornire a 
negocierii, care nu poate fi inferior valorii de 60% din prețul de piață 
identificat în raportul de evaluare; 

b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea 
preţului minim propus respectiv cu un prag minim al preţului de negociere       
(60% din valoarea de piață a bunului identificată de evaluator). În acest 
caz, lichidatorul judiciar poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor, iar 
dacă preţul minim nu se poate obţine, Adunarea Generală a Creditorilor se va 
întruni din nou pentru a decide dacă preţul minim iniţial scade; 

 
Modalitatea de vânzare  
 

Lichidatorul judiciar propune ca vânzarea să se efectueze IN BLOC, ca activ 
funcțional, pornind de la prețul de piață evidenţiat în raportul de evaluare de 174.000 
EURO în condiţiile precizate de regulament şi de dispozitiile Legii 85/2014. 
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Regulamentul de vânzare prin licitaţie publică 

Procedura după care vor fi derulate licitaţiile este stabilită în Regulamentul de 
organizare și desfășurare a licitațiilor publice prezentat în ANEXA A. 

Regulamentul de vânzare prin negociere directă   

Procedura după care va fi derulată vânzare prin negociere directă este prezentată în 
Regulamentul de vânzare prin negociere directă  prezentat în ANEXA B. 
 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea tipului, a metodei de 
valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul judiciar pentru 
imobilul teren cu spațiu industrial P+1E situat în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49E, jud. 
Timiș, CF nr. 402233 Lugoj. 
 

 
Anexăm: 
Anexa A – Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 
Anexa B – Regulamentul de vânzare prin negociere directă   

 
 
 
 
 
Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 


