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Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 1029 din data de 31.08.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3512/115/2016; Tribunal Caraș - Severin, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic 

Roiescu Claudia. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Resița, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraș Severin; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: 0900 - 1300; 

3. Debitor: SC Pema Ovin SRL, cod de identificare fiscală: 28023330; Sediul social: Ciortea, nr. 26, judeţul Caraș 

Severin; Număr de ordine în registrul comerţului J11/69/2011. 

4. Creditor: conform tabelului definitiv de creanțe întocmit împotriva averii SC Pema Ovin SRL. 

5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 

14, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 

0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro; nume și prenume reprezentant lichidator judiciar: ec. 

Popescu George. 

6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC Pema Ovin SRL, conform 

Sentinței civile nr. 397/JS din data de 08.12.2016 pronunţată de Tribunalul Caraș - Severin, Secţia a II - a Civilă, în 

dosarul nr. 3512/115/2016, în temeiul art. 59 din Legea nr. 85/2014, comunică: raport de activitate cu privire la ordinea 

de zi a adunării creditorilor debitoarei  SC PEMA OVIN SRL din data de 14.09.2018, astfel întocmit, în anexă, în 

număr de 5 (cinci) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar 

Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a adunării creditorilor debitoarei  SC PEMA OVIN SRL 

 din data de 14.09.2018 

Număr dosar 3512/115/2016 Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă Judecător sindic Roiescu Claudia. 

Temei juridic: art. 59 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Pema Ovin SRL 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(1). Prezentarea procedurii de lichidare a debitoarei Pema Ovin SRL. 

(2). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul pentru activului 

imobiliar situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului 

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 

(3). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, 

FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin precum și avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru 

asigurarea obiectivului cu pază umană. 

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

(1). Prezentarea procedurii de lichidare a debitoarei Pema Ovin SRL 

Referitor la valorificarea bunului imobil din averea debitoarei 

Având în vedere faptul că Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 06.06.2017 a aprobat tipul, metoda de 

valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activul aflat în averea debitorului 

SC Pema Ovin SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar, subscrisa a procedat la expunerea pe piață a imobilului și 

organizarea ședințelor de licitație publică, astfel: 

1. A organizat ședința de licitație publică din data de 16.10.2017. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro;www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă. 

Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat nicio persoană interesată să liciteze bunul, lichidatorul 

judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 1445/16.10.2017.  

2. A organizat ședința de licitație publică din data de 30.10.2017. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro  

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro;  www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă. 

Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitație nr. 1489/30.10.2017.  

3. A organizat ședința de licitație publică din data de 13.11.2017. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro;  www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă. 

Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-

verbal de licitație nr. 1550/13.11.2017.  

4. A organizat ședința de licitație publică din data de 27.11.2017. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă. 
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Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat nicio persoană interesată să liciteze bunul, lichidatorul 

judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 1624/27.11.2017.  

5. A organizat ședința de licitație publică din data de 11.12.2017. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro;www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă. 

Având în vedere faptul că la această licitație nu s-a prezentat nicio persoană interesată să liciteze bunul, lichidatorul 

judiciar a întocmit procesul-verbal de licitație nr. 1652/11.12.2017.  

6. A organizat ședința de licitație publică din data de 08.01.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul 

ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul România Liberă.  

În vederea valorificării bunului imobil au fost organizate licitaţii publice conform regulamentului aprobat de Adunarea 

Generala a Creditorilor, respectiv 6 licitaţii publice bilunare, cu strigare în urcare, o licitaţie organizeata o dată la 2 

săptămâni, fiecare licitaţie având ca preţ de pornire suma de 77.000 euro, exclusiv TVA conform solicitării creditorului 

garantat. 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 18.06.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 25.06.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 09.07.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 23.07.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 07.08.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei 

• A organizat ședința de licitație publică din data de 21.08.2018. Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. De asemenea, afişarea 

publicaţiei de vânzare s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.locbun.ro și în cotidianul Evenimentul zilei. 

Până la data prezentului raport, securitatea şi paza bunului imobil al debitoarei SC PEMA OVIN SRL, situat în Sat 

Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, a fost asigurată de lichidatorul judiciar CONSULTANT 

INSOLVENŢĂ SPRL, prin deplasări temporare şi verificarea securităţii acestuia. 

Propunerea Consultant Insolvenţă SPRL cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea creditorilor. 

(2). Aprobarea tipului, a metodei de valorificare și a regulamentului aferent propuse de lichidatorul pentru activului 

imobiliar situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, grevat de sarcini în favoarea creditorului 

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA. 

Evaluarea proprietăţii imobiliare constituite din teren şi construcţii agroindustriale situate în Sat Ciortea, comuna Vrani, 

FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, bun imobil garantat în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo România 

SA, a fost realizată la data de 24.03.2017, de către Expertul Evaluator membru ANEVAR Tărăsescu Paul-Octavian, 

conform Raportului de evaluare nr. 24.03.2017  depus la dosarul cauzei şi afişat pe site-ul lichidatorului judiciar la link-

ul: http://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2016/08/Raport-evaluare-_SC-PEMA-OVIN-SRL.pdf  

Prezentarea sintetică a concluziilor raportului de evaluare 

Conform raportului de evaluare, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare compusă din teren şi construcţii 

agroindustriale, situată în Sat Ciortea, comuna Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, este de 321.700 lei, echivalent a 

70.600 euro. 

Cursul valutar utilizat pentru determinarea valorii reevaluate fiind cursul mediu valutar de 4,5552 RON/ EURO. 
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Valoarea de vânzare a a bunului imobil este de 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. 

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 R, încheiere de autentificare nr. 15890/09.10.2013. 

Lichidatorul judiciar propune ca acest bun să fie valorificat după cum urmează: 

Tipul de vânzare  

În vederea derulării cât mai rapide și mai eficiente a operaţiunilor de valorificare opinăm că aceste bunuri trebuie 

valorificate printr-o combinație a celor două metode prevăzute de disp. art. 154 din Legea 85/2014: 

- VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE pornindu-se de la valoarea de piaţă identificată în raportul 

de evaluare, în etapele și cu demersurile prezentate. 

În vederea derulării cat mai rapide si mai eficiente a operaţiunilor de valorificare opinăm că aceste bunuri trebuie 

valorificate prin licitaţie publică, deschisă, cu strigare, în etapele şi cu demersurile prezentate în tabelul de mai jos: 
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➢ Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) 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 5 (cinci) 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 5 (cinci) 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 nu vor fi valorificate în cadrul licitațiilor publice organizate, se va proceda la negocierea 

directă cu pas de supraofertă din valoarea de valorificare a bunurilor, conform disp. art. 156 alin. 3) din Legea 85/2014. 

Şi, 

- VÂNZARE PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ, conf. disp. art. 154 alin.2) si 156 alin. 3) din Legea 85/2014 în baza 

ofertelor primite astfel: 

a) vânzare prin negociere directă către unul sau mai mulţi cumpărători deja identificaţi, cu precizarea condiţiilor 

de plată şi a preţului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior valorii de 241.275 lei echivalentul a 52.950 

euro exclusiv TVA (75% din 321.700 lei, echivalent a 70.600 euro exclusiv TVA valoarea de piață stabilită de 

evaluator). (condiţiile minime ale contractului respectiv preţul şi modalitatea de plată); 

b) vânzare prin negociere directă, fără cumpărător identificat, cu precizarea preţului minim propus respectiv cu un 

prag minim al preţului de negociere       241.275 lei echivalentul a 52.950 euro exclusiv TVA  (75% din valoare de piaţă 

a bunului identificata de evaluator). În acest caz, lichidatorul judiciar poate negocia preţul concret al vânzării bunurilor, 

iar dacă preţul minim nu se poate obţine, Adunarea Generală a Creditorilor se va întruni din nou pentru a decide dacă 

preţul minim iniţial scade. (ANEXA 3) 

Dacă bunul imobil din proprietatea debitoarei nu se valorifică, se va convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea 

unei noi strategii de valorificare. 

În temeiul art. 156 alin. (1) şi  alin (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi 

completările ulterioare, vânzarea se realizează prin metoda licitaţiei publice, deschise, cu strigare, care se derulează 

după regula licitaţiei competitive sau olandeze, în paşi urcători. 

Obiectivul licitaţiei îl constituie vânzarea în bloc prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în 

condiţiile Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a bunului imobil situat în Sat Ciortea, comuna 

Vrani, FS nr. 26, jud. Caraş-Severin, garantat în favoarea creditorului Banca Comercială Intesa Sanpaolo România 

SRL, aflat în proprietatea debitoarei SC PEMA OVIN SRL, organizată în conformitate cu disp. art. 154 şi urm. din 

Legea nr. 85/2014 şi a disp. art. 769 din NCPC, potrivit dispoziţiilor regulamentului de vânzare anexat la acest raport. 

Licitaţia publică, deschisă, cu strigare, se derulează după regula licitaţiei competitive sau olandeze, pentru vânzarea 

bunului imobil, împreună (la pachet) cu construcţiile agroindustriale aferente, în paşi urcători stabiliţi valoric până la 

maxim 10% din preţul de pornire al imobilului, până la adjudecare. 

Condiţiile de înscriere şi participare la licitaţie, validarea participanţilor/licitanţilor, desfăşurarea licitaţiilor, dispoziţiile 

finale, precum şi condiţiile de depunere a contestaţiilor sunt prezentate în Regulamentul de vânzare şi de desfăşurare a 

licitaţiilor publice anexat. 

Potrivit regulamentului anterior menţionat, licitaţiile se vor desfăşura la sediul lichidatorului judiciar Consultant 

Insolvenţă SPRL din Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, la data şi ora menţionate în Anunţurile de 

vânzare - licitaţii, publicate de către lichidatorul judiciar. 

Modalitatea de vânzare  

Lichidatorul judiciar propune ca vânzarea să se efectueze în bloc. 

Lichidatorul judiciar propune ca procedura de valorificare a proprietăţii imobiliare susmenţionate să înceapă imediat 

după momentul obţinerii aprobărilor corespunzătoare din partea Adunării Creditorilor. 

Dacă bunul imobil din proprietatea debitoarei SC PEMA OVIN SRL nu a fost valorificat dupa epuizarea şedintelor de 

licitaţii și/sau a negocierilor directe așa cum sunt prezentate se va convoca adunarea creditorilor pentru aprobarea unei 

noi strategii de valorificare. 

Timpul alocat etapei de valorificare a bunurilor din averea debitoarei a fost apreciat la cca. 270 de zile. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 

Solicităm adunării creditorilor aprobarea valorificării activului constând în bun imobil situat în Sat Ciortea, comuna 

Vrani, FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin, printr-o combinație a celor două metode prevăzute de disp. art. 154 din Legea 

85/2014 așa cum au fost propuse de lichidatorul judiciar și prezentate anterior. 

(3). Prezentarea ofertelor de pază, securitate și monitorizare a activului debitoarei situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, 

FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin precum și avansarea de sume pentru instalarea sistemelor de securitate si/sau pentru 

asigurarea obiectivului cu pază umană. 

Administratorul judiciar a procedat la solicitarea de oferte către firme de specialitate care se bucură de o bună reputație 

în vederea contractării serviciilor de pazî, securitate și monitorizare a obiectivului situat în Sat Ciortea, comuna Vrani, 

FS, nr. 26, jud. Caraş-Severin. 

În urma solicitării, au fost depuse următoarele oferte de servicii: 

1. Tma Guard & Security SRL, CUI RO 31690687 

2. Dunav Guard Solution SRL, CUI RO 32124082 
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În acest sens, în urma atentei analize a ofertelor depuse la sediul administratorului judiciar, administratorul judiciar 

constată că oferta au fost depuse 2 (două) oferte. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 6 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea contractării serviciilor de dispecerizare, monitorizare, intervenție 

rapidă și a serviciilor de pază cu personal uman conform ofertei cea mai avantajoasă financiar precum și avansarea de 

sume necesare implementării acestor servicii.Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat 

coordonator, ec. Popescu George  


