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ANUNȚ DE LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 
 Subscrisa BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul social în Tulcea, str. 1848, nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, ap. 12, jud. Tulcea, CUI 
36741471, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J36/532/2016, aflată în procedura 
de faliment în dosar nr. 1331/88/2019 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, prin lichidator 
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, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință a 
Camerei de consiliu din data de 12.06.2020 în șnur cu Încheierea de ședință a Camerei de 
consiliu din data de 18.06.2020, pronunţate de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1331/88/2019, scoate la vânzare, prin 
licitaţie publică, competitivă, cu strigare, bunul imobil teren intravilan în suprafață de 
2.251 mp situat în Tulcea, înscris în CF nr. 42757 Tulcea, categoria de folosință arabil, 
tarla 69, parcelă 2080, pornind de la prețul de 26.800 euro la cursul BNR din data plății 
(reprezentând 80% din valoarea stabilită prin raportul de evaluare) la care se adaugă TVA, în 
condiţiile Legii nr. 85/2014. 

Pasul de creștere a prețului strigat, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se 
stabilește între 1% - 10% din prețul de strigare, până când se constată că nu se mai 
înregistrează nicio supraofertă a ultimului preț strigat. Titlurile executorii în baza cărora 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior, sunt: Încheierea 
nr. 104/2019 din data de 15.11.2019 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 
1331/88/2019 prin intermediul căreia s-a dispus intrarea în procedura de faliment a 
debitorului Build Arch Confort SRL, Procesul-verbal nr. 3073 din data de 23.09.2020, 
întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului în cadrul căreia a fost 
aprobat regulamentul de vânzare al bunului imobil menționat anterior, aflat în averea 
debitorului Build Arch Confort SRL. 

Licitaţiile publice vor avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș la data de 02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 
13.04.2021, respectiv 27.04.2021, ora 13:00. 

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi: să depună o ofertă de cumpărare și o 
garanţie reprezentând 10% din prețul bunului imobil, în contul de lichidare al debitoarei 
deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101. Se va  
achiziționa caietul de sarcini în sumă de 500 lei + TVA, contravaloarea se va vira în contul 
unic de insolvență al debitorului cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101. 

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 şedinţele de licitaţii publice din data de 
02.03.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 13.04.2021, respectiv 27.04.2021, ora 13:00 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 0752 286 086, fax : 0256 
22 08 27 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 


