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str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 

CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
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Dosar nr.  1200/30/2015 

Termen     21.11.2019 
 

 

În atenția creditorilor SC Burg Infailibil SRL  
 
 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în 
Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. 

Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Burg 
Infailibil SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea 

Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, CUI 4250590, înregistrată în Registrul 

Comerţului sub nr. J35/2539/1993, numit prin Sentința civilă nr. 962 din data 

de 02.03.2015 pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în 
dosarul nr. 1200/30/2015, în temeiul art. 59 alin. (1) din Legea 85/2014, 
formulăm prezentul 

 
 

 
Raport de activitate 

cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  
din data de 27.08.2019 

 
 

 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării 
bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL. 

(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 

debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
 

(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea 
valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL.  

 
Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor din 12.04.2019 a 

aprobat regulamentul de valorificare pentru bunurile mobile evaluate în cadrul 
Raportului de evaluare nr. 47/01.04.2019, lichidatorul judiciar a procedat la 

expunerea acestor active pe piață și organizarea ședințelor de licitație publică, 
conform regulamanentului aprobat.  

 Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 

1. Licitația publică organizată în data de 03.05.2019 la 100% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
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site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie. (Anexa 1) 

 

2. Licitația publică organizată în data de 10.05.2019 la 100% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 

site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 

s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 531/10.05.2019. (Anexa 2) 

 

 

3. Licitația publică organizată în data de 17.05.2019 la 100% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 

site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 

www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 

555/17.05.2019, la licitația publică din 17.05.2019 s-a înscris ofertantul SC 
Murodel SRL, CUI 37280120, J18/263/27.03.2017 cu sediul social Municipiul 

Târgu Jiu, str. Călărași, nr. 22, camera nr. 1, jud. Gorj, prin reprezentant Mihai 

Ion, cu  domiciliul în Mun. Tîrgu Jiu, str. Călărași, nr. 22, jud. Gorj, identificat 
prin CI seria GZ nr. 458833, având CNP 1720919182782, eliberat de SPCLEP Tg. 
Jiu, la data de 08.06.2012, prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma 

de 3.195,00 lei exclusiv TVA, pentru următoarele bunuri mobile: 

Nr. crt. 
Denumire bunuri 

mobile / Mijloace fixe si 
Obiecte de inventar 

Cant 
Valoare de 
piata  lei / 

buc 

Valoare de 
piata euro / 

buc 

Valoare de 
piata  lei / 

total 

Valoare de 
piata euro / 

total 

1 
Electrostivuitor Om 
Carelli 

1 2,500 525 2,500 525 

2 
Rafturi metalice 
Europaleti 

12 20 4 240 48 

3 Lisa cu cantar 1 150 32 150 32 

4 Lisa 1 75 15 75 15 

11 Scaun birou 1 3 1 3 1 

12 Masa Inox 1 135 28 135 28 

13 
Cantar Electronic ACS 

15 kg 
1 2 1 2 1 

14 
Cantar Electronic 150 
kg 

1 90 19 90 19 

 Total 2,975 625 3,195 669 

din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite. 
Conform foii de vărsământ din data de 17.05.2019 ofertantul a depus în contul 

SC Burg Infailibil SRL deschis la banca Transilvania cu codul IBAN RO73 BTRL 
RONC RT03 0186 3701 suma de 450,00 lei, reprezentând contravaloare caiet 

de sarcini 119 lei precum și garanție participare licitație 331,00 lei. Conform 
Actului de adjudecare din data de 21.05.2019, adjudecatarul a achitat suma de 
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3.471,05 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunurile mobile adjudicate 
prin procesul-verbal nr. 555/17.05.2019. Astfel, bunurile mobile anterior 

menționate au fost adjudecate de SC Murodel SRL. (Anexa 3) 

4. Licitația publică organizată în data de 24.05.2019 la 100% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 

site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 

s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 580/24.05.2019. (Anexa 4) 

 

5. Licitația publică organizată în data de 31.05.2019 la 100% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 

site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 

licitaţie nr. 602/31.05.2019. (Anexa 5) 
 

 

6. Licitația publică organizată în data de 14.06.2019 la 90% din prețul de 

pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 

site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 

"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-

insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Până la data întocmirii prezentul raport, nu s-a 

înscris niciun ofertant pentru participarea la licitația publică din 14.06.2019. 
(Anexa 6) 

 
7. Licitația publică organizată în data de 21.06.2019 la 90% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 687/21.06.2019. (Anexa 7) 

 
 
8. Licitația publică organizată în data de 28.06.2019 la 90% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 712/28.06.2019. (Anexa 8) 
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9. Licitația publică organizată în data de 05.07.2019 la 90% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 731/05.07.2019. (Anexa 9) 
 
10. Licitația publică organizată în data de 12.07.2019 la 90% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 750/12.07.2019. (Anexa 10) 
 
11. Licitația publică organizată în data de 19.07.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 766/19.07.2019. (Anexa 11) 
 
12. Licitația publică organizată în data de 26.07.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 781/26.07.2019. (Anexa 12) 
 
13. Licitația publică organizată în data de 02.08.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 822/02.08.2019. (Anexa 13) 
 
14. Licitația publică organizată în data de 09.08.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 835/09.08.2019. (Anexa 14) 
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15. Licitația publică organizată în data de 16.08.2019 la 80% din prețul de 
pornire stabilit prin raportul de evaluare. Publicația de vânzare a fost afișată pe 
site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolvență.ro, la secțiunea 
"Dosare" - "Burg Infailibil SRL" și pe următoarele site-uri: 
www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro și 
în cotidianul Evenimentul Zilei. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu 
s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de 
licitaţie nr. 849/16.08.2019. (Anexa 15) 
 
 

(2). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din 

averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din prețul de 

evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

 
Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii 

cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura fizică) a bunurilor mobile rămase 
nevalorificate din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL, respectiv interesul 

redus pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a 

Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din 

averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la prețul de 70% din prețul de evaluare, 

prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe 

piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Burg Infailibil SRL la 

prețul de 70% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la 

acest preț. 
 

 
 

În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 

Cu stimă, 
Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu George 
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Dosar nr.  1200/30/2015 
Termen     21.11.2019 

 

 

 

OPIS 
 
 

Documentele depuse de lichidatorul judiciar Consultant Insolvență SPRL 
privind debitorul SC Burg Infailibil SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

cu sediul în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înregistrată la ORC sub nr. 
J35/2539/1993, CUI 4250590. 

 

 
Anexa 1 – Procese verbale de licitație. 

 
 

 
 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu  


