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Dosar : 2718/115/2015        Conf. art. 762 C.proc.civ 

NR. 3671 / 26.10.2020 
 

PUBLICAŢIE / ANUNȚ  DE VÂNZARE MOBILIARĂ  

Încheiata astăzi  26.10.2020 la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, jud. Timiş 

 

 Subscrisa 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 

George, în calitate de lichidator judiciar al  debitorului SC 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, în temeiul art. 839 şi următoarele Cod Proc. Civ. şi în baza titlurilor 
executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile 
din averea debitoarei, respectiv: 

- Sentinţa nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
2718/115/2015 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului SC A.C.M. 
Zarco SRL în procedura de faliment, 

- Procesul-verbal nr. 595 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC A.C.M. Zarco SRL, convocată în data de 29.05.2019 a aprobat raportul 
de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului, 

- Încheierea din 02.07.2020 pronunțată în dosarul 2718/115/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Caraș-Severin de către judecătorul sindic; 
 

Aducem la cunoștință că în data de 03.11.2020, ora 12.00, la sediul 

lichodatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va 

avea loc vânzarea prin licitație publică a bunurilor: 
1. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate 

efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate max admisa 500 kg, la prețul de 110,50 EURO, 

în lei la data efectuării plății; 
2. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-3 

mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, distanță pompare 30m pe verticală - 50m pe orizontală, 

la prețul de 284 EURO, în lei la data efectuării plății. 
Licitaţia este la al termenul VI. 

 
Prețul a fost stabilit conform prevederior art. 769 alin. (9) CPC, așa cum 

rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 3669 din data de 

26.10.2020. Prețul nu conține TVA, alte taxe sau impozite, nu au fost considerate 

costuri de montaj, demontare. Bunurile se vând libere de sarcini și alte drepturi.  

Toate persoanele, care  pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt somate să 

comunice aceasta executorului judecătoresc, înainte de data licitaţiei, în termenele și 
sub sancțiunile prevăzute de lege. 
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Toate persoanele interesate de cumpărarea bunurilor, vor depune, cel mai tarziu 

până la începerea licitației, ofertele de cumpărare ale bunurilor. În conformitate cu 

prevederile art. 768 Cod proc. civ., ofertanții sunt obligați să depună, cel mai tarziu 

până la începerea licitației, în contul RO70CECECS0201RON0026372, deschis la CEC 

Bank pe numele debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL, o garanție reprezentând 10% din 

prețul de pornire al licitației, pentru termenul respectiv, pentru bunurile pe care 

intenționează să le cumpere. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare și 
va fi prezentată cel mai târziu până la începerea licitației la sediul lichidatorului judiciar 

sau daca acest momen este chiar ziua licitației,  la locul organizării acesteia, menționat 
mai sus. 
 

Consemnarea sumelor  va fi efectuată la CEC Bank pe numele debitoarei SC 

A.C.M. Zarco SRL, în contul cu codul IBAN RO70CECECS0201RON0026372. 

Garanția va fi depusă în contul debitoarei A.C.M. Zarco SRL, 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.  
 

Conform prevederilor art. 769 alin. (9) Cod proc. civ., dacă nu se oferă nici 
prețul minim prevăzut la alin. (8), licitația se va amâna la un alt termen, pentru care se 
vor îndeplini din nou formalitățile de publicitate prevăzute de art. 762. La acest termen, 

care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data primei licitații, licitația va începe de la 
50% din prețul inițial prevăzut în publicații sau anunțuri. Dacă nu se va obține nici acest 

preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci 
când la licitație s-a prezentat un singur ofertant. 
  
Întocmită în 8 exemplare.                                            

LICHIDATOR  JUDICIAR 

Consultant Insolvenţă SPRL 

prin asociat coordonator 
ec. Popescu George 

 

 

Prezenta publicaţie a fost emisa azi 26.10.2020, la sediul nostru.            

Se va comunica/afișa: 

 Primăriei Caransebeș  

 Primăriei Păltiniș 

 Tribunalului Caraș-Severin                     

 Sediul lichidatorului judiciar 

 Grefa tribunalului / dosarul cauzei 

 Site-ul U.N.P.I.R 

 Ziar  

 BPI    
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