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Nr. 348/29.01.2021 

 
ÎNCHEIERE DE STABILIRE A TERMENULUI DE VANZARE LA LICITATIE A 
BUNURILOR MOBILE DIN AVEREA DEBITOAREI SC A.C.M. ZARCO SRL 

Încheiată astăzi 29.01.2021, 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, având în vedere titlurile 
executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile din 
averea debitoarei, respectiv: 
− Sentinţa civilă 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 s-a dispus 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 data de 02.07.2020 pronunțată în dosarul 2718/115/2015 aflat pe rolul 
Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal; 

în conformitate cu dispozițiile art. 759 C.proc.civ., 

 
DISPUNEM 

 
 
Fixarea termenului de vânzare la licitație publică a bunurilor din proprietatea debitoarei 
SC A.C.M. Zarco SRL pentru data de 09.02.2021, ora 11:00: 
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; 
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 cel mai 
mare preț oferit, chiar și dacă la licitația publică se va prezenta un singur ofertant, 
conform prevederilor art. 769 alin. (9) teza a III-a CPC. 
 
Licitaţia este la al VIII-lea termen. 
 

 Drept pentru care am încheiat prezenta încheiere, DEFINITIVĂ, în 3 (trei) exemplare, 
un exemplar original urmând a fi comunicat debitorului, un exemplar original va fi epus la 
dosarul cauzei și unul se va depune în dosarul de insolvență. 
 
 

      Creditor,      Debitor,                       Lichidator judiciar, 
      Lipsă                                           Lipsă       Consultant Insolvenţă SPRL 

                                                prin asociat coordonator 
                                                                                ec. Popescu George 

 
 


