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Proces-verbal de afişare a publicaţiei de vânzare 
emisă la data de 09.12.2020 privind licitaţia publică din data de 16.12.2020 

 
 Încheiat astăzi 09.12.2020 de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, 
înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată 
prin asociat coordonator ec. Popescu George, desemnat să administreze procedura de 
faliment a 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 
Registrul Comerţului sub nr. J35/2539/1993, CUI 4250590, numit prin Sentința 
civilă nr. 962 din data de 13.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a 
II-a Civilă, în dosarul nr. 1200/30/2015. 

Am procedat la afişarea publicaţiei de vânzare pentru bunurile mobile: 

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 204 42.8 
2 Autoutilitara MERCEDES-BENZ SPRINTER 311, TM-56-AMR 170 35.7 

TOTAL 374 78.50 

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

Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: 
www.consultant-insolventa.ro, www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, 
www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.imediat.ro, www.okazii.ro, 
www.lajumate.ro, trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data 
de 10.12.2020, respectiv trimisă spre afișare la Primăria Municipiului Lugoj. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 09.12.2020 
 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 


