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LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 
 SC BURG INFAILIBIL SRL, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 

în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr. J35/2539/1993, CUI RO 4250590, aflată  în procedura de faliment în 

dosar nr. 1200/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator 

judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. 

Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Daliei, 
nr. 8, mansardă, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, 
cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele 
bunuri, la valoarea de 471 Euro, exclusiv TVA, preţ de pornire 50% din 

valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare:  
 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile 
VALOARE  
DESEURI * 

Curs valutar la 01.04.2019 = 4,7625 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 Autoutilitara MERCEDES-BENZ SPRINTER 413, TM-14-BRG 1020 214 

2 Autoutilitara MERCEDES-BENZ SPRINTER 311, TM-56-AMR 850 178,5 

TOTAL 1.870 392,50 

 

*Valoarea NU conține TVA. 

 

Notă: conform reglementărilor legale în vigoare, deșeurile nu sunt afectate de 
TVA, având regim de „Taxare inversă”.   
 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 

Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș la data de 
10.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, respectiv 08.05.2020 
orele 14.30 . 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la 

vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentința civilă nr. 962 din 

data de 13.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 
1200/30/2015 prin intermediul căreia a fost desemnat în calitate de lichidator 

judiciar Consultant Insolvență SPRL, Procesul verbal nr. 428/12.04.2019 și 
Procesul verbal nr. 1024/30.03.2020 întocmite la ședințele Adunării Generale a 
Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL.  

Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 12.04.2019 a 

aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și 
desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în averea debitorului SC 
Burg Infailibil SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar iar în data de 

30.03.2020 a aprobat expunerea pe piață și valorificarea bunurilor din averea 

debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 50% din prețul de evaluare, prin 
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organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 

10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul  unic de insolvență RO73 BTRL 

RONC RT03 0186 3701 deschis la Banca Transilvania, să achiziționeze caietul 
de sarcini în sumă de 100,00 lei + TVA. 

Invităm pe toți cei care doresc să participe la şedinţa de licitaţie din data 
de 10.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020, respectiv 08.05.2020 

orele 14.30 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din 

care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea 

caietului de sarcini până la data de 10.04.2020, 17.04.2020, 24.04.2020, 
30.04.2020, respectiv 08.05.2020 orele 12.30 la sediul lichidatorului judiciar 

din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. mansardă, jud. Timiș. 
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe 

lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub 

sancțiunea prevăzută de lege. 
 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, 

tel.: 0752 286 086; fax : 0256220827 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.  

 

 
 
 

Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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