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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: 0752286086 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 

LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 

 SC Diana Trading SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu  sediul social în 
Timişoara, str. Haga, nr. 12, jud. Timiş, înregistrată la ORC sub nr. J35/991/2002, 
CUI 14734058, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 471/30/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Timiș, prin lichidator judiciar consorțiul format din societățile 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, 
nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub numărul 0649, CUI 31215824, 
atribut fiscal RO, reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, și Global 
Money Recovery SPRL, cu sediul în Oradea, str. Horia, nr. 42, jud. Bihor, RSP 
0337/2008, CUI 23324014, prin practician în insolvență Ţiril Oana, scoate la vânzare, 
prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, care se derulează după regula licitației 
competitive, în pași urcători, în condiţiile Legii nr. 85/2006, următorul bun imobil, la 
prețul de 100 % din valoarea de evaluare: 
  

Teren – cota de 1/3 din terenul în suprafață totală de 10.307 mp, înscris în 
CF nr. 400433 Remetea Mare, cu nr. cad. F1077/2/1 – la valoarea de piață de 
3.126 lei, exclusiv TV, echivalentul a 688 Euro, exclusiv TVA.  
 

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, sunt : Încheierea nr. 1093 din data de 18.06.2015 
pronunţată de către Tribunalul Timiș, Secţia a II – Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul nr. 471/30/2014, prin intermediul căreia se dispune trecerea 
debitorului SC Diana Trading SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 
488/27.04.2018 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC 
Diana Trading SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 27.04.2018 
a aprobat tipul, metoda de valorificare, Regulamentul de organizare și desfășurare a 
licitațiilor publice, pentru vânzarea activelor menționate anterior, aflate în averea 
debitorului SC Diana Trading SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar. 

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea 
Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 21.06.2018 
orele 1300.  

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei în contul unic de insolvenţă al SC diana Trading SRL, 
şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 500,00 lei fără TVA.  

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 
21.06.2018 să depună declarația de acceptare a regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitației publice, declarație cu privire la adresa de corespondență, email, 
nr. telefon, nr. fax, oferta de cumpărare,  declarație de acceptare a caietului de sarcini,  
actele prevăzute în cuprinsul regulamentului de vânzare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului 
de sarcini, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ora stabilită pentru începerea 
licitației, la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. În 
situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, operaţiunea se va 
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efectua la cursul Ron/Euro afişat de BNR la data constituirii acesteia. Constituitorul 
va suporta comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de bănci 
atat la constituirea garanţiei cât și la restituirea acesteia.  

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de 
lege. 
 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 
0256220827 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


