
Publicație de vânzare 
 
A.C.M. ZARCO SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul social în 

Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș - Severin, înregistrată la 

ORC sub nr. J11/253/2003, CUI 15392050, Consultant Insolvență SPRL, cu 

sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în RFO II sub numărul 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, 

reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu G., în calitate de lichidator 

judiciar numit prin Sentința civilă nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunțată 

de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 2718/115/2015, anunță VÂNZAREA 

PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ URMATĂ DE SUPRAOFERTĂ, în condițiile 

prevăzute de art. 156 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței 

și a Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea creditorilor din data de 

23.07.2020, a bunului imobil - SPAŢII de PRODUCŢIE şi BIROURI, situat în, 
str. Şesul Roşu, nr. 202, CF 30162, nr. cad. 109, nr. top (722/423/2-
722/424/2) - Păltiniş, jud. Caraş-Severin. 

 

Creditor garantat: Part-Truck Construct SRL, cu sediul social în satul Păltiniș, 
comuna Păltiniș, nr. 202, jud. Caraș-Severin, CUI 34605295, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J11/251/2015. 

 
Pretul ofertat pentru bunul imobil descris anterior este de 311.500 lei, fără TVA 
(aprobat de adunarea creditorilor din data de 23.07.2020). 

 
Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 

bunului imobil descris anterior: 
- Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 23.07.2020 ; 

- Sentința civilă nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către 

Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2718/115/2015. 
 

Supraofertele se vor depune in plicuri sigilate la biroul lichidatorului 

judiciar Consultant Insolvență SPRL din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau direct cu 
primirea numarului de inregistrare al supraofertei, cel mai tarziu pana la data de 

03.08.2020 orele 16.00, fiind  însoțite în mod obligatoriu de dovada achitării în 

contul unic de insolvență a garanției de participare în valoare de 10% din prețul 
oferit de supraofertant. 

Participarea la ședinta de supraofertare este condiționată de depunerea garantiei 

de participare în valoare de 10%  din prețul oferit de supraofertant în contul unic 

de insolvență al  SC A.C.M. ZARCO SRL  cu codul IBAN nr. RO70 CECE CS02 

01RO N002 6372, deschis la CEC BANK și a actelor de identificare ale 

ofertantului si ale reprezentantului acestuia până la termenul limită de depunere 
a ofertelor. 
 



Ședinta de supraofertare va avea loc la data de 04.08.2020, ora 12:00, la 

sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 

Timiş, in prezenta tuturor ofertantilor, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta 
pentru bunul imobil oferit spre vânzare, fie supraofertează. 

 

Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de supraofertare la 

termenul de vânzare stabilit, la locul și ora fixate în acest scop și până la acel 
termen să depună oferte de cumpărare. 

Invităm persoana juridică TENCO IMPEX SRL, cu sediul în Caransebeș, 
str. EP. N. POPEEA nr. 3, jud. Caraș-Severin, CUI 4506222, înregistrată în 
Registrul  Comerţului sub nr. J11/860/26.07.1993, în calitate de ofertant final, 

să participle la ședința de supraofertare din data de 04.08.2020, în condiţiile 
regulamentului de vânzare prin negociere directă. 

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vanzare cu 3 zile înainte de 
data stabilită pentru supraofetare, acesta fiind termen de decădere. 

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit 
va fi cu cel puţin 5% mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final, respectiv 
preţul minim de pornire a negocierii nu poate fi inferior a 75% din preţul de 

evaluare, iar celelalte elemente ale tranzacţiei vor fi cel puţin egale cu oferta 
acceptata prin procesul verbal de negociere direct. 

 

Precizăm faptul că bunul imobil descris mai sus se vinde conform dispozițiilor 
art. 91 din Legea 85/2014 privind procedura insolventei – “(1) Bunurile 

înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercițiul 

atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, 

precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel. 

Fac excepție de la acest regim măsurile asigurătorii dispuse în procesul penal în 

vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse.” 
 

Informatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, 

nr. 8, mansardă, jud. Timiş sau la fax. 0256.22.08.27, telefon 0752. 286.086, 
0745 26 76 76, email:office@consultant-insolventa.ro. 
 

 
  

Lichidator judiciar 
Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 

 

 


