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str. Daliei nr. 8, mansardă, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0752286086 

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

 

ANUNȚ DE LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 
 Subscrisa SC A.C.M. Zarco SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 

sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, CUI 
15392050, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/253/2003, aflată în 
procedura de faliment în dosar nr. 2718/115/2015 aflat pe rolul Tribunalului 

Tribunalul Caraș-Severin, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată 

RFO II sub nr. 0649, CIF RO 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 368/JS din 

data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr. 2718/115/2015, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, 
pornind de la prețul de 100% din valoarea de evaluare la care se adaugă TVA, în 

condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri mobile: 
 

Nr. Denumire mijloc fix 
Model / 

Tip 
Caracteristici 

Valoare 
de piață 

EURO 

Valoare 
de piață 

LEI 

1 
Buldoexcavator NEW 

HOLLAND 
LB95B-4PT 

SS 031065173, 71kw, total permisible 
mass 8500 kg, front axle load 3200kg, 

rear axle load 6400kg, engine no 
00470780, 4wd axle 01005081, an 2008, 

CNH Italia Spa 

19.000 € 86.387 lei 

2 Mașină de tăiat asfalt MTBA 451 

13 HP, diametru disc 450mm, diametru 
prindere disc 25,4 mm, adâncime 

maximă tăiere 140 mm,mptor Gx 390, 
avans cu manerta, rezervor motor 6,5 l, 

rezervor apă 25 l, greutate 135 kg 

914 € 4.156 lei 

3 Betonieră 500 R 
capacitate nominala 500 l, capacitate 

efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate 
max admisa 500 kg 

221 € 1.004 lei 

4 Pompă beton PBC 8 

transport mortare cu granulometrie 0-3 
mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, distanță 

pompare 30m pe verticală - 50m pe 
orizontală 

568 € 2.581 lei 

  TOTAL:     20.703 € 94.128 lei 

 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 

Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș la data de 28.04.2020 

12.05.2020, 26.05.2020, 09.06.2020, 23.06.2020, 07.07.2020, 21.07.2020, 
04.08.2020, 18.08.2020, respectiv 01.09.2020 orele 1400. 

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi: să depună o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO70CECECS0201RON0026372 deschis la 

CEC Bank, să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei + TVA cel mai 
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târziu cu 2 ore înaintea începerii licitației. 
Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună: copie xerox după 

certificatul de înmatriculare al societăţii; copie xerox după codul de identificare 

fiscală al societăţii; delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; 
copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat. 

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună: copie xerox după actul de 
identitate CI/BI. 

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 

28.04.2020 12.05.2020, 26.05.2020, 09.06.2020, 23.06.2020, 07.07.2020, 
21.07.2020, 04.08.2020, 18.08.2020, respectiv 01.09.2020 orele 1400 să depună 

documentele precizate anterior, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, la 
sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș.  
 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, 

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

 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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