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Proces-verbal de afişare a anunțului de licitație publică 
emis la data de 12.03.2021 privind licitaţia publică din data de 22.03.2021 

 
 Încheiat astăzi 12.03.2021, de către lichidatorul judiciar - societăți profesionale de practicieni în 
insolvență asociate prin contract: CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. mansardă, jud. Timiș, cod de identificare fiscală 31215824, înregistrată 
în RFO II sub nr. 0649, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George și YNA 

CONSULTING SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. 
Mehedinţi, cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal 
prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu, al debitorului SC Tantal Company SRL – în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, cod unic de 
identificare fiscală 8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/240/1996, numit prin 
Încheierea din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timis, Secţia a II – Civilă, în dosarul 
nr. 9708/30/2012. 

Am procedat la afişarea anunțul de licitație publică pentru vânzarea bunului mobil Macara 

POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, la prețul de 23.100 EURO + TVA (la cursul 

valutar BNR din data plății). 

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil - Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, 
an fabricație 1989 din averea debitorului Tantal Company SRL, reprezintă 100% din valoarea de piață 
stabilită prin Raportul de evaluare nr. 73/20.08.2019, întocmit în cauză. 

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

De asemenea, afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat și pe site-urile: 
www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro, 
anunțul de licitație publică fiind trimis spre publicare în ziarul de largă circulație Național și trimis spre 
afișare la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 12.03.2021 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 


