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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI 

DESFĂŞURARE A LICITAŢIILOR PUBLICE 

PENTRU ACTIVUL IMOBILIAR 

 

 

aflat în averea debitoarei SC PEMA OVIN SRL - în faliment, 

in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sat Ciortea, comuna 

Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin 

 

 

propus spre aprobare Adunării Generale a Creditorilor 

debitoarei SC PEMA OVIN SRL 
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I. INFORMAŢII GENERALE 

I.1 OBIECTIVUL LICITAŢIEI: 

- Obiectivul licitaţiei îl constituie vânzarea prin licitaţie publică, 

competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 

85/2014, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în 

continuare „Legea insolvenţei") a bunului imobil, aflat în 

proprietatea SC PEMA OVIN SRL, societate în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, 

nr. 26, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. J11/69/2011, CUI 28023330, organizată în conformitate cu 

disp. art. 154 și urm. din Legea nr. 85/2014 şi art. 768 din NCPC, 

potrivit dispoziţiilor prezentului regulament. 

 

I.1.1 DESCRIEREA ACTIVULUI VALORIFICAT 

1. Teren şi construcţii agroindustriale SITUATE în Sat Ciortea, comuna 

Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin 

 Preţ de vânzare 321.700 lei, echivalent a 70.600 euro exclusiv TVA 

 

Cartea Funciară nr. 30097 Comuna Vrani 

Nr. cadastral C1 

Nr. topografic 142/1/ b Ciortea 

Suprafaţa (mp) din acte: 24.281 mp; măsurată: -  

Descriere 

conform CF 

Teren intravilan şi construcţii în sector zootehnic aflate 

în proprietatea SC PEMA OVIN SRL având suprafaţa de 

24.281 mp, situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 

26, jud. Caraş-Severin. 
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Descriere 

proprietate 

Proprietate imobiliară – teren (suprafaţă 24.281 mp); 

cabină partă (suprafaţa de 24 mp); graj 1 (suprafaţa 

construită de 840 mp); administrativ-rezidenţial 

(suprafaţa construită de 84 mp); grajd 2 (suprafaţa 

construită de 420 mp); grajd 3 (suprafaţa construită de 

320 mp); şopron (suprafaţa construită de 440 mp); grup 

sanitar (suprafaţa construită de 20 mp). 

Localitate / 

Adresa 

Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-

Severin 

Foaia de 

proprietate 

• Intabulare, drept de proprietate, cumpărare, dobândit 

prin Convenţie, cota actuală de 1/1 în favoarea SC 

PEMA OVIN SRL, prin Act notarial nr. CVC.472, din 

04.03.2011, emis de BNP. CAHNITA C, încheiere de 

autentificare nr. 2678/14.03.2011. 

• Interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, 

dezmenbrare, alipire, construire, demolare, 

restructurare şi amenajare asupra imobilului în 

favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România 

SA – Arad, Sucursala Drobeta Turnu Severin, prin Act 

notarial nr. 483, din 21.03.2012, emis de Cucu 

Natasa Laura, Protocol de colaborare înregistrat 

ANCPI sub nr. 1046947/02.11.2011, încheiere de 

autentificare nr. 2403/22.03.2012. 

• Interdicţie de înstrăinare, grevare, închiriere, 

dezmembrare, alipire, construire, demolare, 

restructurare şi amenajare în favoarea Băncii 

Comerciale Intesa Sanpaolo România SA, prin Act 

notarial nr. 4421, din data de 04.10.2013, emis de 

Popescu Rodica, încheiere de autentificare  nr. 

15890/09.10.2013. 

Sarcini • Intabulare, drep de ipotecă, valoare de 200.000,00 lei 

în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo 

România SA – Arad, sucursala Drobeta Turnu Severin, 

prin Act notarial nr. 483, din 21.03.2012, emis de 

Cucu Natasa Laura, Protocol de colaborare înregistrat 

ANCPI sub nr. 1046947/02.11.2011, încheiere de 

autentificare nr. 2403/22.03.2012. 

• Intabulare, drept de ipotecă, valoare de 300.000,00 lei 

în favoarea Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo 

România SA, prin Act notarial nr. 4421/04.10.2013, 

emis de Popescu Rodica, încheiere de autentificare nr. 

15890/09.10.2013. 
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I.1.2 SITUAŢIA JURIDICĂ 

- Activul imobiliar se află în proprietatea SC PEMA OVIN SRL, societate 

în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sat Ciortea, comuna 

Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J11/69/2011, CUI RO28023330 reprezentată 

prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul 

procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. 

Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub numărul 

0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat 

coordonator ec. Popescu George, desemnat prin Sentinţa civilă nr. 

397/JS din data de 08.12.2017 pronunţată de către Tribunalul 

Caraș - Severin, în dosarul nr. 3512/115/2016. 

- Potrivit art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, 

bunul imobil este dobândit libere de orice sarcini, precum ipoteci, 

garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, sechestre, de orice 

fel. 

 
I.1.3 ORGANIZATORUL LICITAŢIEI 

- Organizatorul procedurii de valorificare prin licitaţie publică cu 

strigare este Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator 

judiciar al SC PEMA OVIN SRL (denumită în continuare 

„Organizatorul"). 

I.2. DATA, ORA ŞI LOCUL LICITAŢIEI 

- Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 

Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, datele şi ora licitaţiei vor fi 

comunicate prin intermediul publicaţiilor de vânzare. 

I.2. TIPUL LICITAŢIEI 

- Licitaţie publică, competitivă, cu strigare, o licitaţie organizată o dată 

la 2 săptămâni, cu preţ în urcare cu respectarea prevederilor Legii 

insolvenţei, a Caietului de sarcini şi a prezentului Regulament. 
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I.3. CONDIŢII ALE VÂNZĂRII 

I. 3.1 Principiul vânzării bunurilor imobile este „văzut-plăcut-cumpărat - 
aşa cum este şi unde este” neoferindu-se garanţii asupra bunului imobil 
vândut, cu excepţia asigurării că vânzătorul Pema Ovin SRL - în faliment 
este proprietarul bunului, iar lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL este reprezentantul legal al vânzătorului şi are dreptul de a vinde 
bunul imobil. 

I.3.2 În conformitate cu prevederile art. 91 din Legea nr. 85/2014, 
bunurile imobile care fac obiectul vânzării prin licitaţie conform prezentului 
regulament, se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini. 

I.3.3 Cumpărătorul bunurilor imobile îşi asumă prin cumpărare întreaga 
responsabilitate asupra stării tehnice a bunului cumpărat, inclusiv 
preluarea tuturor obligaţiilor de refacere a mediului, dacă este cazul, nefiind 
posibile deduceri din preţul de cumpărare pentru nici unul din motivele sus 
aratate. 

I.3.4 Aceste principii nu exclud posibilitatea acordată oricărui potenţial 
cumpărător interesat de a-şi efectua propriile inspecţii/evaluări tehnice, due 
dilligence, sau de orice altă natură asupra bunurilor imobile ce fac obiectul 
vânzării. 

I. 3.5 Potenţialii cumpărători pot efectua aceste verificări în baza unei cereri 
adresată lichidatorului judiciar, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-
16:00, la locaţia unde se află bunul imobil. 

I.3.6 În vederea efectuării propriilor evaluări, lichidatorul judiciar va 
permite accesul în vederea inspecţiei bunului de către potenţialii 
cumpărători care şi-au manifestat intenţia de participare la licitaţie sub 
orice formă, în prezenţa unui reprezentant al acestuia şi la solicitarea scrisă 
prealabilă din partea potenţialilor cumpărători însoţită de o programare în 
acest sens. Reprezentanţii lichidatorului vor furniza toate informaţiile 
suplimentare disponibile către aceşti potenţiali cumpărători. 

I.3.7 Pentru detalii legate de prezentul regulament, condiţii de înscriere la 
licitaţie, organizarea şi desfășurarea licitaţiei, etc., informaţiile se obţin de la 
CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL , la următoarele coordonate : 

 

Ec. Popescu George 

str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş 
Mobil: 0752 286 086 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro 

 Web: www.consultant-insolventa.ro 

I.3.8. Participanţilor le este interzis să stabilească înţelegeri în timpul 

procedurii de licitaţie sau înainte de începerea acesteia, în scopul eludării 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
http://www.consultant-insolventa.ro/
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principiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al bunurilor.  

 

I.3.9. Dacă ofertantul refuză semnarea procesului verbal al licitaţiei sau 

încheierea contractului şi/sau plata preţului la termenul şi în condiţiile 

stabilite, garanţia de participare de 10% din valoarea bunului licitat, nu se 

restituie şi se face venit la fondul destinat plăţii creditorilor. 

 

I.3.10 Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele 

solicitate traduse și legalizate în limba română, sub sancțiunea eliminării 

acestora de la ședința de licitație publică. 

 

I.3.11. Nerespectarea regulilor şi respectiv a prevederilor Caietului de sarcini 

se sancţionează cu excluderea de la licitaţia în cauză a celor care le-au 

încălcat, fără ca aceasta să creeze practicianului în insolvenţă Consultant 

Insolvență SPRL sau debitorului vreo obligaţie faţă de participanţii 

respectivi. 

 

II. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ŞI DE ADJUDECARE LA 
LICITAŢIE 

 

II.1. FORME DE ORGANIZARE A OFERTANŢILOR 

- Pentru cumpărarea bunului imobil ofertanţii se pot asocia în formele 

de asociere precizate de sistemul legislativ în vigoare. 

- Dacă este necesară delegarea unui reprezentant, acesta nu va putea 

participa la licitaţie fără împuternicire acordată de persoana în 

numele căreia licitează. 

- Informaţiile din ofertă vor fi opozabile inclusiv asociaţilor, eventualele 

prejudicii rezultate din neonorarea obligaţiilor asumate se vor pretinde 

şi acestora. 

- Pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice de drept privat, 

române sau străine. 
 

- Se presupune că toţi ofertanţii care solicită înscrierea la licitaţie au 

citit cu atenţie, au înţeles, sunt de acord şi vor respecta prezentul 

Regulament în integralitatea lui. 

 

- Se presupune că adjudecatarul a examinat în prealabil, cu atenţie, 

activele ce urmează a fi vândute şi a luat la cunoștință condiţia 

acestora. 

 

- Bunul care face obiectul licitaţiei va fi vândut la valoarea condiţiei în 

care a fost găsit, cu toate beneficiile şi riscurile implicite, pe principiul 

"văzut – plăcut – cumpărat așa cum este și unde este", în starea în care 

se află şi în locul în care se află, neoferindu-se garanţii asupra 



 
 

7 
 

  

bunului imobil vândut şi funcţionalităţii acestuia, cu excepţia 

asigurării că vânzătorul este reprezentantul legal al lichidatorului 

judiciar şi are dreptul de a vinde bunul imobil. 

 

II.2. CONDIŢII DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE ŞI DE 
ADJUDECARE 

- Persoanele interesate de achiziționarea bunului participă la licitație fie 

direct, fie prin intermediul unui reprezentant cu împuternicire. 

 

- Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt 

obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu 

până în data ședinței următoarele înscrisuri: 

 

• ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% 

din preţul de pornire a valorificării bunului imobil pe care 

intenţionează să îl cumpere, în contul unic de insolvenţă 

al SC PEMA OVIN SRL deschis la Banca Comercială 

Intesa Sanpaolo România SA, Cont lei RO17 WBAN 

2511 0000 1150 0305 - cu cel puţin 2 ore înainte de 

începerea licitaţiei.  

• să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 

500 lei. 

 

 În situaţia în care garanţia de participare se va constitui în RON, 

operaţiunea se va 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 atât la constituirea garanţiei, cât şi la 

restituirea acesteia. 

 Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, 

dacă până maxim cu 2 ore înainte de ora stabilită pentru începerea 

licitației, Ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la 

sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în 

contul unic de insolvență al debitoarei. Anunţul de vânzare publicat de 

lichidatorul judiciar privind condiţiile de licitaţie va conţine inclusiv 

data calendaristică şi ora limită a acestui termen. 

 În cazul adjudecării, garanţia depusă de adjudecatar, se va constitui 

ca avans la preţul de adjudecare, constituitorul nemaiavând dreptul 

de a solicita restituirea acesteia. 

 Pentru participanţii declaraţi neadjudecatari, garanţia se va restitui în 

termen de 7 zile de la finalizarea licitaţiei, sau, dacă este cazul, de la 



 
 

8 
 

  

soluţionarea definitivă a eventualelor contestaţii. 

 Declaraţii pe propria răspundere sub semnătură privată, după cum 

urmează : 

- declaraţia participantului de acceptare a prezentului regulament de 

organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru vânzarea 

bunurilor, aparţinând debitoarei. 

- declaraţie cu privire la adresa de corespondență, email, nr. de telefon 

şi nr. de fax, la care participantul poate fi contactat de urgenţă; 

Declaraţiile antemenționate la lit. a) și b) pot face obiectul unui singur 

înscris. 

 

5.1.3 Documente care certifică identitatea şi calitatea 

participantului, astfel: 

5.1.3.1 Persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în nume 

propriu: 

a) actul de identitate (copie); 

5.1.3.2 Persoane fizice rezidente care participă la licitaţie în numele 

altor persoane fizice rezidente/nerezidente: 

a) Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului şi buletin 

sau carte de identitate/pașaport(copie) a persoanei reprezentate; 

b) Procură în formă autentică (original) care stipulează că mandatarul 

este autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice 

rezidente/nerezidente; 

5.1.3.3 Persoane fizice nerezidente care participă la licitaţie în nume 

propriu 

a) Paşaport (copie) şi/sau legitimaţie de şedere (copie) şi/sau carte de 

identitate pentru cetăţeni ai EU/SEE (copie); 

5.1.3.4 Persoane fizice nerezidente care participă la licitaţie în numele 

altor persoane fizice rezidente/nerezidente: 

a) Paşaport sau carte de identitate, pentru cetăţeni ai UE/SEE (copie) a 

persoanei reprezentate 

b) Carte/buletin de identitate/pasaport al reprezentantului autorizat 
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(copie) 

c) Procura în formă autentică care stipulează ca reprezentantul este 

autorizat să acţioneze în numele şi pe seama persoanei fizice 

rezidente/nerezidente (original). 

 Persoane juridice rezidente care participa la licitaţie în nume 

propriu: 

a) Certificat de înregistrare emis de Registrul Comerţului (copie conformă 

cu originalul certificată de reprezentantul legal al persoanei juridice); 

b) Act constitutiv actualizat (copie conformă cu originalul certificată de 

reprezentantul legal al persoanei juridice) 

c) Certificat constatator privind situaţia actuală a persoanei juridice 

emis de Registrul Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare 

înainte de data licitaţiei), original. 

d) Procura/mandat în formă autentică (original) pentru persoana fizică 

ce semnează declaraţiile și participă la licitaţie în numele persoanei 

juridice, acordată conform prevederilor Actului constitutiv, sau o 

dovadă că persoana respectivă reprezintă în mod legal entitatea care 

participă la licitaţie, cu drept individual de reprezentare (în cazul în 

care societatea este reprezentată în mod colectiv de două sau mai 

multe persoane, o astfel de dovadă va fi prezentată pentru toate aceste 

persoane); orice alte documente se certifică conform cu originalul de 

către reprezentantul legal al persoanei juridice; 

e) Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al 

persoanei juridice rezidente din care să rezulte că aceasta nu se află 

în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură 

echivalentă (original). 

f) Buletin sau carte de identitate (copie) al persoanei fizice care 

reprezintă persoana juridică și participă la licitaţie în numele şi pe 

seama acesteia; 

 Persoane juridice nerezidente care participă la licitaţie în nume 

propriu 

a) Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 

Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta 

există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai 

persoanei juridice nerezidente) 

b) Act constitutiv (sau echivalent) actualizat al persoanei juridice 

nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii 



 
 

10 
 

  

legali ai persoanei juridice nerezidente) 

c) Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 

persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali 

ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul 

Comerţului sau de o instituţie echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile 

lucrătoare înainte de data licitaţiei). În cazul în care nu există nici o 

autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, 

orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai 

persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile 

lucrătoare înainte de data licitaţiei); un astfel de document corporativ 

al persoanei juridice nerezidente va preciza în mod clar dacă 

reprezentanţii legali au dreptul să acţioneze separat sau împreună 

(original). 

d) Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al 

persoanei juridice nerezidente, din care sa rezulte ca aceasta nu se 

află în procedură de concordat/insolvenţă/faliment sau o altă 

procedură echivalentă (original). 

e) în cazul în care reprezentarea la licitaţie se face printr-o altă persoană 

decât reprezentantul (reprezentanţii) legal(i) al(ai) persoanei juridice 

nerezidente, procura/mandatul în formă autentică semnat de 

reprezentanţii legali ai persoanei juridice nerezidente împuternicind 

persoana respectiva să participe la licitaţie si sa liciteze pe seama 

persoanei juridice nerezidente (original)     

f) Carte/buletin de identitate al persoanei care participă la 

licitație/licitează în calitate de reprezentant legal sau de mandatar al 

persoanei juridice nerezidente: paşaport, carte de identitate pentru 

cetăţeni ai UE/SEE (copie) 

 Persoane juridice nerezidente care participa la licitaţie printr-o 

persoană juridică rezidentă 

a) Certificat de înregistrare al persoanei juridice nerezidente emis de 

Registrul Comerţului sau de orice instituţie echivalentă dacă aceasta 

există (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii legali ai 

persoanei juridice nerezidente) 

b) Act constitutiv (sau similar) actualizat al persoanei juridice 

nerezidente (copie conformă cu originalul certificată de reprezentaţii 

legali ai persoanei juridice nerezidente) 

c) Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 

persoana juridică nerezidentă care menţionează reprezentanţii legali 

ai persoanei juridice nerezidente respective, emis de Registrul 

Comerţului sau de o instituţie echivalentă (emis cu cel mult 30 de zile 

lucrătoare înainte de data licitaţiei). în cazul în care nu există nicio 
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autoritate sau instituţie autorizată să emită un astfel de certificat, 

orice document corporativ care evidenţiază reprezentanţii legali ai 

persoanei juridice nerezidente va fi depus (emis cu cel mult 30 de zile 

lucrătoare înainte de data licitaţiei); un astfel de document corporativ 

va preciza în mod clar dacă reprezentanţii legali au dreptul să 

acţioneze separat sau împreună (original). 

d) Certificat de înregistrare al reprezentantului persoana juridica 

rezidenta emis de Registrul Comerţului (copie conformă cu originalul 

certificată de reprezentaţii legali ai persoanei juridice nerezidente); 

e) Act constitutiv actualizat al reprezentantului persoană juridică 

rezidentă (copie conformă cu originalul cerificată de reprezentantul 

legal al persoanei juridice). 

f) Certificat constatator privind situaţia actuală, în original, pentru 

reprezentantul persoană juridică rezidentă emis de Registrul 

Comerţului (emis cu cel mult 30 de zile lucrătoare înainte de data 

licitaţiei), original. 

g) Declaraţie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al 

persoanei juridice nerezidente din care sa rezulte ca aceasta nu se află 

în procedură de concoordat/insolvenţă/faliment sau o altă procedură 

echivalentă (original). 

h) Buletin sau carte de identitate (copie) al reprezentantului legal al 

persoanei juridice rezidente care subscrie în calitate de reprezentant 

pe seama persoanei juridice nerezidente; 

i) Procura în formă autentică semnată de reprezentantul/reprezentanţii 

legal(i) al/ai persoanei juridice nerezidente prin care se împuterniceşte 

persoana juridica rezidenta să participe la licitatie/liciteze si care 

stipulează ca persoana juridică rezidentă este autorizata să acţioneze 

în numele şi pe seama persoanei juridice nerezidente (original). In 

acest caz persoana juridica rezidenta va depune/prezenta mandatul 

in forma autentica a persoanei fizice care o reprezintă in prezenta 

procedura (original) 

j) Participanţii la licitatie/adjudecatarul îşi asumă respectarea 

reglementărilor în vigoare (legislative sau statutare/contractuale 

proprii) privitoare la mandatarea persoanelor, a puterilor conferite de 

către organele decizionale interne, a concordanţei operaţiunii de 

achiziţionare a activelor obiect al licitaţiei cu obiectul lor de activitate, 

cu reglementările din domeniul concurenţei şi alte posibile 

restricţionări legislative sau statutare/contractuale proprii. Anularea 

licitaţiei sau a procesului verbal de adjudecare pe motivele metionate 

anterior, conduce la pierderea garanţiei de participare şi a oricăror 

sume achitate, participantii/adjudecatarul nemaiavand dreptul sa 
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solicite restituirea acestor sume. 

k) Toate procurile/mandatele prin care se împuterniceşte un 

reprezentant al persoanei juridice rezidente/nerezidente ori a 

persoanei fizice, trebuie sa acorde mandatarului capacitatea de a 

participa la licitaţie şi de a licita în numele şi pe seama mandantului. 

l) Actele de identitate, precum şi orice alte documente prevăzute a fi 

depuse în copie, se certifică de către titularul de drept, ca fiind copii 

conforme cu originalul și se semnează de către acesta. 

m) Documentele depuse de persoanele fizice sau juridice 

rezidente/nerezidente, în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite 

în mod obligatoriu de traducerea legalizată în limba română. 

n) Dovada constituirii garanţiei de participare împreună cu toate 

documentele necesare înscrierii la licitaţie, se depun la sediul 

lichidatorului judiciar Consultant Insolventa SPRL  din Timişoara, str. 

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

o) In situaţia în care creditorul deţinând garanţii reale asupra bunului 

supus procedurii de valorificare îşi exprimă în scris şi în termenul 

prevăzut de prezentul regulament, intenţia de a achiziţiona bunul în 

contul creanţei sale asupra debitoarei falite, acesta va putea participa 

în nume propriu la licitaţiile organizate de lichidatorul judiciar fără să 

constituie garanţia de participare la licitaţie şi fără să depună 

documentaţia de înscriere/participare. Înscrisul prin care creditorul 

își exprimă intenţia de a achiziţiona bunul imobil în contul creanţei 

sale, va trebui să conţină si mandatul persoanei care îl reprezintă în 

cadrul licitaţiei. Creditorul garantat poate adjudeca bunul asupra 

căruia poartă garanţia, supus procedurii de valorificare, în contul 

creanţei sale, la un preţ care se încadreaza în strategia de valorificare 

aprobată de adunarea creditorilor. Ulterior adjudecării în contul 

creanţei sale, dar nu mai târziu de 30 de zile de la adjudecarea 

bunului, creditorul garantat are obligaţia să vireze în contul unic de 

insolvenţă al debitoarei taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii 

şi cheltuielile de procedură prevăzute de legea 85/2014. Cheltuielile 

aferente valorificării sunt în sarcina cumpărătorului. 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului 

cumpărător de la ședința de licitație publică. 

 

II.3.  GARANŢII 

- Consultant Insolvență SPRL şi debitorul proprietar nu acordă nicio 

despăgubire, de nicio natură, pentru defecte vizibile şi vicii ascunse şi 

nicio garanţie în legătură cu caracterul complet, funcţionarea, 

capacitatea de utilizare sau posibilitatea de a fi vândut a bunului 

imobil adjudecat. Adjudecatarul nu are dreptul la nicio reducere, 
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despăgubire şi/sau orice altă ajustare în ceea ce priveşte eventualele 

defectele de orice natură sau nemulţumiri ale cumpărătorului şi/sau 

terţi. 

-  Ofertanţii declară că participă la licitaţie în perfectă cunoştinţă de 

cauză şi ştiu că fiecare licitare este necondiţionată, irevocabilă şi fără 

restricţii. Prin operaţiunea de licitare, ofertantul: 

a) acceptă integral prezentul regulament al licitaţiei 

b) se obligă să cumpere bunul la preţul pe care l-a oferit 

 

- Adjudecatarul bunului imobil garantează că va semna la data licitației 

"Procesul verbal de licitaţie" şi că va plăti preţul în termenul stabilit, în 

caz contrar acceptă fără protest ca garanţia de participare la licitaţie 

să fie reţinută, cu titlul de daune, în averea debitorului. 

  

- La şedinţa de licitație au acces neîngrădit toţi potenţialii cumpărători, 

persoane fizice sau juridice române sau străine, care respectă 

prevederile prezentului regulament. 

 

- Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea ședinței de 

licitație publică este obţinerea celui mai bun preţ pentru bunul imobil 

vândut şi maximizarea averii debitorului conform art. 154 din Legea 

nr. 85/2014. 

 

- Conform art. 851 din NCPC, la cererea adjudecatarului, lichidatorul 

judiciar, cu acordul creditorului, când acesta nu este adjudecatar, 

precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depăşeşte 

valoarea creanţei, poate stabili plata preţului în rate cu dobanda 

legală aferentă, numărul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, 

precum şi suma care se plăteşte de îndată drept avans. 

 

- Conform art. 887 din NCPC, erorile de calcul și alte greșeli materiale 

se vor îndrepta de lichidatorul judiciar din oficiu, sau la cerere, 

făcându-se mențiune despre aceasta în încheierea prin care se 

dispune eliberarea sau, după caz, distribuirea sumei. 

 

III. PREGĂTIREA VALORIFICĂRII BUNURILOR 

 

- Anunțul cu privire la valorificarea bunurilor imobile prin licitație 

publică va fi publicat în ziarul de răspândire naţională România 

Liberă, și va fi afișat pe site - urile www.anunturipublicitare.ro, 

www.olx.ro, www.locbun.ro, www.licitatii-insolventa.ro și pe site-

ul lichidatorului judiciar, www.consultant-insolventa.ro. 

 

 

 

http://www.anunturipublicitare.info/
http://www.mercador.ro/
http://www.locbun.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
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-   Anunţul trebuie să cuprindă: 

• denumirea şi sediul lichidatorului judiciar; 

• numărul dosarului de insolvență; 

• data, ora şi locul licitaţiei; 

• preţul de pornire precum şi bunul imobil scos la licitaţie; 

• numele, prenumele şi domiciliul său, după caz, denumirea şi 

sediul debitorului; 

• identificarea bunurilor imobile precum şi descrierea acestora 

sumară; 

• semnătura şi ştampila lichidatorului judiciar; 

• somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra 

bunurilor imobile să îl anunţe pe lichidatorul judiciar înainte de 

data stabilită pentru ședința de licitație publică; 

 

-  Participanţilor le este interzis să stabilească înţelegeri în timpul 

procedurii de licitaţie sau înainte de începerea acesteia, în scopul 

eludării principiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al 

bunului.  

 

-  Dacă ofertantul refuză semnarea procesului verbal al licitaţiei sau 

încheierea contractului şi/sau plata preţului la termenul şi în 

condiţiile stabilite, garanţia de participare de 10% din valoarea 

bunului licitat, nu se restituie şi se face venit la fondul destinat 

plăţii creditorilor. 

 

-  Ofertanții persoane fizice și juridice străine vor depune documentele 

solicitate traduse și legalizate în limba română, sub sancțiunea 

eliminării acestora de la ședința de licitație publică. 

 

-  Nerespectarea regulilor şi respectiv a prevederilor Caietului de sarcini 

se sancţionează cu excluderea de la licitaţia în cauză a celor care le-

au încălcat, fără ca aceasta să creeze practicianului în insolvenţă 

Consultant Insolvență SPRL sau debitorului vreo obligaţie faţă de 

participanţii respectivi. 

IV. DESFĂŞURAREA ŞEDINȚEI DE LICITAȚIE PUBLICĂ 

- Ședința de licitație publică va începe prin citirea de către lichidatorul 

judiciar a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data 

stabilită în conformitate cu disp. art. 768 alin. (1) din NCPC. 

 

-  La începutul şedinţei de licitație publică, lichidatorul judiciar va 

anunţa preţul de pornire al bunului ce urmează a fi vândut, conform 

dispoziţiilor art. 846 alin. (1) din NCPC. 

 

- Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunul imobil prin trei 
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strigări succesive, la intervale de timp care să permită a se obţine 

supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel 

de pornire. 

 

- În cazul în care mai mulţi participanţi sunt dispuşi să plătească 

preţul anunţat, atunci se va stabili un pas de licitaţie între 1% - 10%, 

din preţul de strigare, iar licitaţia va continua până când ultima ofertă 

a unui participant nu a fost supralicitată de ceilalţi participanţi. Pasul 

de licitaţie va fi stabilit prin tragere la sorţi de comun acord cu 

participanţii la licitaţie. La trecerea de la un pas de licitaţie la altul se 

va lăsa un interval de timp de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia 

ofertanţii se pot hotărî dacă merg mai departe sau se retrag. 

 

- Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit 

preţul cel mai mare. În cazul în care la şedinţă se prezintă doar un 

singur participant care oferă preţul de pornire, acesta va fi declarat 

adjudecatar în conditiile art. 769 alin. (5) din NCPC. 

 

- În cazul în care niciun participant nu oferă preţul de pornire, 

lichidatorul judiciar va consemna această împrejurare în procesul 

verbal de licitaţie şi va sista licitaţia. 

 

- Lichidatorul judiciar va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea 

şedinţei, în cuprinsul căruia se vor consemna locul, data şi ora când 

ședința a început şi s-a terminat,  participanţii, bunurile vândute, 

preţul rezultat din vânzarea acestora, precum şi numele sau 

denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare. 

 

- Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitație publică va fi 

semnat de lichidatorul judiciar şi participanţi. 

 

- Adjudecatarul bunurilor imobile va depune preţul în contul unic de 

insolvență al debitorului SC PEMA OVIN SRL în cel mult 30 de zile 

calendaristice de la data sedinţei, ţinându-se seama de cauţiunea 

depusă, dacă nu se stabileşte în alt mod conform art. 850 alin. (1) din 

NCPC. În interiorul termenului de 30 de zile se pot accepta şi plăţi 

parţiale. 

 

- Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin 

comisionul bancar. 

 

- Dacă ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 30 de zile 

calendaristice, bunurile imobile se vor scoate din nou la vânzare, el 

fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de şedinţele de licitație 

publică precum diferenţa de preţ ce rezultă în urma celei de a doua 

ședință de licitație publică conform art. 851 alin. (1) din NCPC. 

 

- Dacă la noul termen bunurile nu au fost vândute, fostul adjudecatar 



 
 

16 
 

  

este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea 

acestora. 

 

- După plata integrală a preţului licitat în baza procesului verbal 

întocmit cu ocazia licitației publice, se va întocmi certificatul (procesul 

verbal) de adjudecare conform art. 854 din  NCPC. Potrivit art. 158 

alin. (2) din Legea nr. 85/2014: „Când legea impune pentru transferul 

dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de 

notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie” şi conform art. 

854 din NCPC, certificatul de adjudecare semnat de lichidatorul 

judiciar constituie titlu de proprietate.  

- Locaţia desfăşurării licitaţiei 

- Licitaţia are loc la sediul lichidatorului judiciar Consultant Insolventa 

SPRL  din Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, la data 

şi ora menţionate în Anunţul de vanzare - licitaţie, publicat de către 

lichidatorul judiciar. 

- Licitaţia se desfășoară în limba Română. 

- Tipul licitaţiei şi preţul de pornire în licitaţie. 

- Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se 

derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători. 

- Preţul de pornire în licitaţie este cel menţionat în Anunţurile de 

vânzare - licitaţie publicată de către lichidatorul judiciar, conf. pct. 

1.5 şi 1.6 din prezentul regulament. 

- În ceea ce priveşte TVA-ul aferent valorificării, acesta va urma 

dispoziţiile legale în vigoare. 

 

- În vederea valorificării bunului imobil se vor organiza licitaţii publice 

astfel: 

- Prima serie de licitaţii va cuprinde 6 (șase) şedinţe de licitaţii 

(bilunare) începând de la 90% din preţul de pornire stabilit în raportul 

de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data 

publicării/afişării anunţului; 

- A doua serie de licitaţii va cuprinde 6 (șase) şedinţe de licitaţii 

(bilunare)  începând de la 80% din preţul de pornire stabilit în 

raportul de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data 

publicării/afişării anunţului, şi 

- A treia serie de licitaţii va cuprinde 6 (șase) şedinţe de licitaţii 

(bilunare) începând de la 70% din preţul de pornire stabilit în raportul 

de evaluare la un termen de cel puţin 14 zile de la data 

publicării/afişării anunţului. 

 

În cazul în care bunurile imobile nu se vor valorifica în cadrul 
licitațiilor publice organizate, se va reconvoca Adunarea Generală a 
Creditorilor, în vederea stabilirii unui nou regulament de vânzare a 

activelor. 



 
 

17 
 

  

 

 

V. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

 

- Procesul verbal împreună cu documentele privind organizarea şi 

desfăşurarea licitaţiei publice se arhivează la sediul lichidatorului 

judiciar Consultant Insolvenţă SPRL. 

- Transferul proprietăţii bunului imobil ce face obiectul licitaţiei publice 

se va efectua doar după achitarea integrală a preţului. 

 

 

VI DESCHIDEREA LICITAŢIEI 

 La deschiderea licitaţiei se anunţă: 

a) Denumirea societăţii comerciale ale cărei active sunt scoase la 

licitaţie; 

b) Obiectul licitaţiei, cu specificaţia de identificare a acestuia;  

c) Precizarea ca în conformitate cu dispoziţiile art. 91 din Legea 

85/2014, bunul imobil se dobândește de adjudecatar liber de orice 

sarcini; 

d) Participanţii descalificaţi sau respinşi şi motivul 

respingerii/descalificarii; 

e) Denumirea şi numărul de ordine al participanţilor calificaţi; 

f) Condiţiile de participare şi principiile de vanzare prin licitaţie 

prevăzute de regulament;  

g) Modul de desfăşurare a licitaţie şi ordinea de licitare; 

h) Preţul de pornire în licitaţie; 

i) Pasul de licitare stabilit valoric între 1% - 10% din preţul de pornire in 

licitaţie. 

 Preşedintele Comisiei solicită confirmarea tuturor participanţilor că au 

înţeles procedura de desfăşurare a licitaţiei. Această confirmare se va 

consemna în Procesul verbal de adjudecare. 

 Ordinea de participare la licitaţie se va stabili ca urmare a tragerii la 

sorți, dintre ofertanții care pot participa la ședința de licitație din ziua 

respectivă, conform prezentului regulament. 

 Lichidatorul judiciar va întreba participanţii la licitaţie/licitanţii în 

ordinea de participare la licitaţie, dacă oferă preţul de pornire în 

licitaţie. Daca preţul de pornire în licitaţie este oferit de către mai 

mulţi participanţi, se va creşte preţul cu câte un pas de licitare, până 

când unul din licitanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă 

un preţ mai mare.  
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Activul valorificate prin licitaţie se adjudecă aceluia care, după trei 

strigări succesive făcute la intervale de timp, care să permită opţiuni 

şi supralicitări, oferă preţul cel mai mare, chiar şi atunci când, în 

lipsa de alţi concurenţi, acesta a fost singurul participant la licitaţie. 

 Lichidatorul judiciar, la cererea unui participant la licitatie/licitant, 

poate întrerupe şedinţa de licitaţie dacă sunt necesare consultări 

(telefonice, email) între reprezentanţii şi persoanele în numele cărora 

aceştia licitează, întreruperea şedinţei nu poate dura mai mult de 30 

de minute. 

 În şedinţa de licitaţie nu este permisă situaţia în care doi sau mai 

mulţi licitanţi oferă acelaşi preţ, fiind obligatorie licitarea cu cel puţin 

un pas urcător stabilit conform prezentului regulament, faţă de 

ultimul preţ oferit. 

 În cazul în care s-a înscris un singur participant la licitaţie şi oferă 

preţul de pornire în licitaţie, lichidatorul judiciar îl declară 

adjudecatar pe acesta. 

VII. ADJUDECAREA 

 Lichidatorul judiciar anunţă adjudecatarul, în persoana licitantului 

care, fiind admis la licitaţie, a oferit cel mai bun preţ în condiţiile de 

mai sus. 

 După anunţarea adjudecării, se declară închisă şedinţa de licitaţie şi 

se procedează la întocmirea procesului - verbal de adjudecare. 

 Procesul-verbal de adjudecare se semnează de către lichidatorul 

judiciar, de adjudecatar şi de ceilalţi licitanţi. Acesta va cuprinde: 

a) denumirea şi datele de identificare ale vânzătorului Pema Ovin SRL - 

în faliment şi ale Lichidatorului judiciar. 

b) numele/denumirea şi datele de identificare ale tuturor licitanţilor, 

c) numele/denumirea şi datele de identificare ale adjudecatarului, 

d) menţiunea cu privire bunul adjudecat. 

e) preţul de adjudecare, şi TVA-ul aferent. Restul de preţ rămas de 

achitat de către adjudecatar, cu şi fără TVA, după scăderea din preţul 

de adjudecare a garanţiei de participare la licitaţie. 

f) modalitatea şi termenele de plată precum şi etapele de urmat (P-V 

predare primire şi contract de vanzare cumpărare autentic) şi 

termenele maximale de realizare, 

g) confirmarea tuturor participanţilor că au înţeles procedura de 

desfăşurare a licitaţiei, 

h) condiţiile vânzării prevăzute de prezentul regulament. 

i) termenul de contestare a procesului verbal şi modalitatea în care se 
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poate realiza, 

j) anexe - la procesul verbal de adjudecare se constituie anexa prezentul 

regulament. 

k) orice alte aspecte considerate relevante de către Comisia de licitaţie. 

 Revocarea ofertei de către adjudecatar ori refuzul acestuia de a semna 

procesul verbal de licitaţie/adjudecare conduce la pierderea garanţiei 

de participare, acesta nemaiavând dreptul de a solicita restituirea 

acestor sume. Refuzul de a semna din partea adjudecatarului si/sau 

oricărui alt participant se consemnează în procesul-verbal de licitaţie. 

 

VIII. PLATA PREŢULUI ŞI TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE  

 Modalitatea de plată este următoarea: 

a) Garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 10% din preţul de 

pornire în licitaţie, depusă de adjudecatar, se constituie ca avans, 

respectiv plata parţială a preţului de adjudecare (inclusiv TVA). 

b)  Restul de preţ, reprezentând diferenţa dintre preţul de adjudecare la 

care se adaugă TVA şi garanţia depusă de adjudecatar, se va achita în 

termen de maximum 30 zile calendaristice de la data desfăşurării 

licitatiei/adjudecării. În interiorul termenului de 30 zile se pot 

accepta și plăţi parţiale.  

  Restul de preţ, se poate achita atât în RON cât şi în EURO, cu 

respectarea reglementărilor legale aplicabile regimului valutar, prin 

virament bancar în contul unic al debitoarei Pema Ovin SRL deschis 

la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, Cont lei RO17 

WBAN 2511 0000 1150 0305. Condiţia este îndeplinită de către 

adjudecatar dacă până la ora 17:00 din ultima zi a termenului de 

plată prevăzut, preţul este integral virat în contul unic de insolvență al 

Pema Ovin SRL - în faliment. În situaţia în care adjudecatarul va 

efectua plata în RON, operaţiunea se va efectua la cursul Ron/Euro 

afişat de BNR pentru data plăţii. Adjudecatarul va suporta 

comisioanele de transfer bancar şi orice alte comisioane aplicate de 

bănci la acest transfer bancar. 

 Riscurile pieirii sau deteriorării bunului adjudecat se transferă asupra 

adjudecatarului de la data încheierii procesului verbal de licitaţie prin 

care este declarat adjudecatar. Până la data achitării integrale a 

preţului, adjudecatarul nu va putea efectua niciun act de dispoziţie 

materială sau juridică (ex. vânzare, dezmembrare, etc.) şi nu va putea 

exercita atributele de posesie şi folosinţă asupra bunului adjudecat. 

 Adjudecatarul va putea efectua operaţiuni de conservare a acestor 

bunuri cu o prealabilă informare şi cu acordul lichidatorului judiciar. 
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Totodată, acesta va suporta de la data adjudecării toate cheltuielile cu 

paza şi conservarea bunului, precum şi impozitele locale care vor fi 

refacturate pe numele adjudecatarului. 

 În cazul în care adjudecatarul nu respectă condiţiile şi termenele de 

plată şi/sau dispoziţiile şi termenele de încheiere a procesului verbal 

de predare primire şi a actului de adjudecare, aşa cum sunt acestea 

prevăzute de prezentul regulament, lichidatorul judiciar are dreptul 

exclusiv, recunoscut și însuşit fără opoziţie de către 

licitant/adjudecatar, de a anula licitaţia, inclusiv procesul-verbal 

aferent, fără alte formalităţi prealabile. În acest caz adjudecatarul îşi 

pierde această calitate precum şi garanţia de participare împreună cu 

orice tranşe de preţ achitate, iar activele se vor scoate din nou spre 

vânzare, la termenele şi în condiţiile aprobate de adunarea 

creditorilor. 

 În acest din urmă caz, adjudecatarul: 

- va pierde garanţia de participare, precum şi orice tranşe de preţ 

achitate până la momentul nerespectării scadenţei, acesta 

nemaiavând dreptul de a solicita restituirea acestor sume, 

- va suporta toate cheltuielile prilejuite cu organizarea unor noi şedinţe 

de licitaţie, la prima cerere scrisă a lichidatorului judiciar, fără a fi 

necesare alte formalităţi; 

- va suporta diferenţa negativă dintre preţul oferit la o noua licitaţie şi 

preţul de adjudecare la licitaţia curentă, la prima cerere scrisă a 

lichidatorului judiciar, fără a fi necesare alte formalităţi. 

 Aceste sume reprezintă evaluarea anticipată a pagubelor produse 

Creditorilor/Pema Ovin SRL - în faliment prin neplata la scadenţă a 

preţului. 

 Predarea - primirea bunului imobil adjudecat, se face pe bază de act 

de adjudecare și proces-verbal de predare - primire, după achitarea 

integrală a preţului de adjudecare în condiţiile prevăzute în cuprinsul 

regulamentului. Termenul pentru efectuarea procedurii de predare - 

primire, este de 5 zile de la achitarea integrală a preţului de 

adjudecare. In situaţia adjudecării bunului de catre creditorul 

deţinând garanţii reale termenul de predare - primire curge de la data 

achitării integrale a TVA-ului aferent şi a eventualelor cheltuieli. 

Începând cu data şi ora semnării procesului verbal de predare - 

primire, adjudecatarul dobândeşte atât în fapt cât şi în drept posesia 

şi folosinţa bunului adjudecat. 

 Transferul deplin al dreptului de proprietate, cu toate atributele 

acestuia (posesia, folosinţa şi dispoziţia), asupra bunului adjudecat, 

se va realiza numai după data achitării în integralitate a preţului de 
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adjudecare dovedit cu documentele de plată şi extrasul de cont 

bancar, semnarea actului de adjudecare şi a procesului verbal de 

predare primire. Cheltuielile ocazionate de încheierea acestor acte vor 

fi suportate de către adjudecatar. 

IX. DISPOZIŢII FINALE 

 Toate procedurile de comunicare prevăzute de prezentul regulament 

se consideră a fi îndeplinite în situaţia în care 

notificările/comunicările sunt transmise către toate părţile implicate 

prin mijloace rapide de comunicare, inclusiv pe email-urile 

comunicate de părţi. 

 În situaţia notificărilor via e-mail, data îndeplinirii procedurii de 

comunicare este considerată data transmiterii e-mail-ului de către 

expeditor. 

 Toate actele vor fi redactate în limba Română. 

 În conformitate cu prevederile legale în vigoare, lichidatorul judiciar, 

rudele sau afinii până la gradul IV-lea inclusiv, angajaţii debitoarei 

Pema Ovin SRL, desemnaţi să participe la licitaţie, ori soţii/soţiile 

acestora, nu au dreptul de a participa direct sau indirect la licitaţie în 

calitate de cumpărători şi/sau reprezentanţi ai acestora. 

 Comisia de licitaţie răspunde de respectarea procedurii de desfăşurăre 

a licitaţiei în conformitate cu prezentul regulament. 

 În momentul înscrierii la licitaţie, se consideră că licitantul nu are 

nelămuriri sau obiecţiuni referitoare la situaţia faptică şi juridică a 

activelor, aşa cum reiese din prezentul regulament şi anexele sale, 

licitanţii cunosc şi sunt de acord cu prevederile prezentului 

regulament, inclusiv cu prevederile referitoare la angajarea 

răspunderii lor în cazul neonorării obligaţiilor asumate în 

desfăşurarea procedurilor prevăzute de prezentul regulament. 

X. CONTESTAŢII 

 Oricare dintre participanţi/licitanţi poate depune contestaţie 

împotriva procesului verbal de licitatie/adjudecare, în termen de 3 zile 

de la data licitaţiei. Contestaţia se transmite prin mijloace rapide de 

comunicare (email şi fax) lichidatorului judiciar Consultant Insolvență 

SPRL  la următoarele coordonate: Fax/Tel: 0256/22.08.27, mobil 

0752 286 086. E-mail: office@consultant-insolventa.ro 

 Contestaţiile depuse de persoanele fizice sau juridice 

rezidente/nerezidente, în alta limbă decât limba română, vor fi însoțite 

în mod obligatoriu de traducerea legalizată în limba română. 

mailto:office@consultant-insolventa.ro
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 Contestaţiile vor fi soluţionate de către Comisia de licitaţie în termen 

de 3 zile de la primirea contestaţiei. Contestatorului i se va comunica 

soluţia pronunţata de Comisia de licitaţie prin mijloace rapide de 

comunicare (e-mail şi fax). 

 Prezentul regulament de valorificare se va completa cu ANEXA A. 

 În caz de neconcordanţă între prezentul regulament şi orice alte 

documente, care indică perioade/termene ori dispun sau conţin 

măsuri care fac referire în orice mod, la vanzarea/valorificarea 

activelor Pema Ovin SRL, vor prevala prevederile prezentului 

regulament, acesta modificând implicit respectivele documente. 

 

 Prezentul regulament a fost redactat în limba română. Prezentul 

regulament de valorificare va fi guvernat şi interpretat în conformitate 

cu legea română. Orice litigiu ce decurge din, cu privire la, sau în 

legătură cu prezentul regulament de valorificare se soluţionează de 

către instanţa română competentă.  

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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Anexa A 

ACORD DE ACCEPTARE A CAIETULUI DE SARCINI ŞI A 

REGULAMENTULUI DE LICITAŢIE 

Am luat la cunoştinţă de dispoziţiile privind condiţiile şi termenele stipulate 

în CAIETUL DE SARCINI privind vânzarea la licitaţie a activului imobiliar 

din patrimoniul SC PEMA OVIN SRL şi în REGULAMENTUL cuprinzând 

instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei de vânzare a activului din 

patrimoniul SC PEMA OVIN SRL. 

Suntem de acord să participăm la procesul de vânzare la licitaţie a bunului 

menţionat în caietul de sarcini amintit şi suntem de acord cu termenii şi 

condiţiile stabilite în cadrul acestuia şi a regulamentului de organizare și 

desfășurare a licitațiilor publice pentru activul aflat în averea SC PEMA 

OVIN SRL. 

Am avut posibilitatea să inspectăm bunurile descrise în caietul de sarcini, 

să verificăm informaţiile prezentate în caietul de sarcini şi declarăm că nu 

avem obiecţiuni faţă de starea activelor scoase la licitaţie. 

Semnat şi ştampilat de 

 

 

 

Azi, data de 

 


