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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 

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

 
Dosar nr.  4640/108/2016 
 

Stimaţi Creditori, 
 
 

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 DGTECH 
INTERNATIONAL SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Sat Beliu, 
Com. Beliu, nr. 63, jud. Arad, CUI 15195610, înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. J2/165/2003, numit prin Sentinţa civilă nr. 229 din data de 05.04.2017 
pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 
4640/108/2016, prezentăm 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
cu privire la ordinea de zi a  

ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR  

debitoarei   

SC DGTECH INTERNATIONAL SRL  
din data de 12.10.2018 

 
Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 
(1). Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor 
din averea debitoarei SC Dgtech International SRL. 
(2). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Euro Delta Automotive SRL privind 
achiziţia bunului mobil Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 
9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI aflat în averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL la prețul de 18.700 lei inclusiv TVA.  
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 

debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 40% din prețul de evaluare, prin 
organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
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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 Dgtech International SRL. 

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Creditorilor din data de 
16.03.2018, lichidatorul judiciar a continuat expunerea acestor active pe piață și 
organizarea ședințelor de licitație publica, conform regulamanentului aprobat.  

 Astfel, s-au organizat următoarele ședințe de licitație: 
1. Licitația publică organizată în data de 02.04.2018 la 70% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. 

Persoana juridică  SC Elytte Building SRL, având CIF RO 15549881, fiind 
înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/250/2003 cu sediul social în 
Drobeta Turnu Severin, reprezentată legal de administrator Roman C. L., a depus 
suma de 3.181,50 lei reprezentând garanția de 10% pentru participarea la licitație, 
pentru bunurile mobile: BOB CAT T200 și Sfredel hidraulic prin ordinul  de plata nr. 
4 din data de 02.04.2018 emis de Raiffeisein Bank. Conform ordinulului de plata nr. 
3 din data de 02.04 2018 ofertantul a depus în contul SC DGTECH International 
SRL suma de 500,00 lei exclusiv TVA (TVA-ul a fost virat in contul 
RO23RZBROTVA060020048476), reprezentând contravaloare caiet de sarcini. Bunul 
mobil: BOB CAT T200, a fost adjudecat de către SC Elytte Building SRL prin 
mandatar Trandafir M. A., la prețul de 30.378,60 lei exclusiv TVA, respectiv 
36.150,53  lei inclusiv TVA. Bunul mobil Sfredel hidraulic a fost adjudecat de către 
SC Elytte Building SRL prin mandatar Trandafir M. A., la prețul de prețul de 
1,436.40 lei exclusiv TVA, respectiv 1709,32 lei inclusiv TVA. Prin intermediul 
procesului verbal de licitație nr. 400/02.04.2018 a fost declarat adjudecatar SC 
Elytte Building SRL prin mandatar Trandafir M. A., care a achitat integral 
contravaloarea bunului mobil, în termenul legal.  

2. Licitația publică organizată în data de 16.04.2018 la 70% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la licitaţia 
publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 438/16.04.2018.  

3. Licitația publică organizată în data de 02.05.2018 la 70% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro. Având în vedere faptul că la licitaţia 
publică nu s-a prezentat niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-
verbal de licitaţie nr. 492/02.05.2018.  

4. Licitația publică organizată în data de 14.05.2018 la 60% 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" - 
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"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro.  

Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 557/14.05.2018.  

De asemenea, a fost înregistrată oferta formulată de SC Autovalorox SRL, cu 
sediul în Timişoara, str. Carei, nr. 4/A, jud. Timiş, în vederea cumpărării 
următoarelor bunuri mobile: 

Denumire activ Preţ oferit (euro+TVA) 
Excavator Komatsu PC210 NLC 7 Serie K40005, 

defect (motor crapat+multe piese lipsa) 
9.800 

Lichidatorul judiciar a procedat la convocarea Adunării Generale a Creditorilor 
debitoarei SC Dgtech International SRL în data de 23.05.2018, la ora 15:00, la 
sediul lichidatorului judiciar, cu următoarea ordine de zi: „((1). Aprobarea ofertei 
directe formulată de SC Autovalorox SRL privind achiziţia bunului mobil Excavator 
Komatsu PC210 NLC 7 Serie K40005, aflat în garanţia creditorului Raiffeisen Bank 
SA. ” 

Conform Procesului-verbal nr. 601/18.05.2018, publicat în BPI nr. 
10547/24.05.2018, cu un procent de 74,839% din totalul masei credale (respectiv 
un procent de 100,00% din totalul creditorilor prezenţi sau care au transmis punct 
de vedere în scris) Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Dgtech International 
SRL, a aprobat oferta directă formulată de SC Autovalorox SRL privind achiziţia 
bunului mobil Excavator Komatsu PC210 NLC 7 Serie K40005, aflat în garanţia 
creditorului Raiffeisen Bank SA.  

5. Licitația publică organizată în data de 29.05.2018 la 60% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro și licitatii-insolvență.ro.  

Pentru licitația publică din data de 29.05.2018, s-a înscris persoana juridică 
Brînzan Șt. Marin Întreprindere Individuală, prin delegat Brînzan M., prin 
intermediul ofertei de cumpărare a oferit suma de 85,699.278 lei inclusiv TVA, 
pentru bunul mobil Buldoexcavator JCB 3CX S M.   

Conform Procesului-verbal de licitație nr. 653/29.05.2018, bunul mobil: 
Buldoexcavator JCB 3CX S M, Id no. JCB3CXSME60975216, au fost adjudecate de 
către Brînzan ȘT. Marin Întreprindere Individuală, prin delegat Brînzan M., la prețul 
de 72.016,20 lei exclusiv TVA, respectiv 85.699,278  lei inclusiv TVA.  

De asemenea, pentru licitația publică din data de 29.05.2018, s-a înscris 
persoana juridică SC Il Goni Trans SRL, CUI 29248331, J25/425/20.10.2011 cu 
sediul social Mun. Drobeta-Turnu Severin, Calea Timişoarei, nr. 5bis, jud. 
Mehedinţi, prin delegat Badea I. C., prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit 
suma de 7024,80 lei exclusiv TVA, respectiv 8.359,51 lei inclusiv TVA, pentru 
următoarele bunuri mobile: 1. Apărat sudură Electrofiting TUCA – 930,00 lei; 2. 
Generator sudura 222 DC BSB – 2.505,00 lei; 3. Motopompă – 231,60 lei; 4. 
Remorca FARO-marfă FA85/A/SOLIDUS – 2.110,80 lei; 5. Scripete electric – 374,40 
lei; 6. Trusa autogen acetilena – 204,60 lei; 7. Motofierăstrău – 93,60 lei; 8. Polizor 
BOSCH – 62,40 lei; 9. Polizor DCG 230D – 226,20 lei; 10. Polizor unghiular – 105,00 
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lei; 11. Polizor unghiular 230 MM GWS 21 – 90,60 lei; 12. Polizor unghiular GWS 22-
230H – 90,60 lei. 

Conform Procesului-verbal de licitație nr. 654/29.05.2018, bunurile mobile: 
Aparat sudură Electrofiting TUCA – 930,00 lei; Generator sudura 222 DC BSB – 
2.505,00 lei; Motopompă – 231,60 lei; Remorca FARO-marfă FA85/A/SOLIDUS – 
2.110,80 lei; Scripete electric – 374,40 lei; Trusa autogen acetilena – 204,60 lei; 
Motofierăstrău – 93,60 lei; Polizor BOSCH – 62,40 lei; Polizor DCG 230D – 226,20 
lei; Polizor unghiular – 105,00 lei; Polizor unghiular 230 MM GWS 21 – 90,60 lei; 
Polizor unghiular GWS 22-230H – 90,60 lei, au fost adjudecate de către SC IL GONI 
TRANS SRL, la prețul de 7.024,80 lei exclusiv TVA, respectiv 8.359,51 lei inclusiv 
TVA.  

De asemenea, în termenul de 30 zile de la publicarea anunțului privind 
organizarea ședințelor de vânzare în ziarul cotidian Evenimentul zilei, a fost 
înregistrată la sediul lichidatorului judiciar contra-oferta formulată direct de către 
persoana juridică SC IL Goni Trans SRL, cu sediul social în Mun. Drobeta-Turnu 
Severin, Calea Timișoarei, nr. 5 bis, jud. Mehedinți, nr. de înregistrare în Reg. Com. 
J25/425/2011, CUI RO29248331, prin delegat Badea I. C., prin care a supraofertat 
cu 10% conform Regulamentului de valorificare prin negociere directă, oferta 
formulată de către SC Autovalorox SRL, aprobată de Adunarea Generală a 
Creditorilor SC Dgtech International SRL, respectiv a oferit suma de 10.780 euro + 
TVA pentru bunul mobil Excavator Komatsu PC210 NLC-7K, serie K40005, 21.075 
kg, 106,6 kW, stare tehnică – defect (piston motor crăpat).  

Conform Regulamentului de vânzare prin negociere directă, oferta formulată 
de SC Il Goni Trans SRL a fost prezentată ofertantului final SC Autovalorox SRL în 
vederea acordării posibilității de supraofertare.  

Comisia de negociere directă desemnată de lichidatorul judiciar a constatat că 
ofertantul SC Autovalorox SRL nu a înțeles să supraoferteze oferta formulată de 
către supraofertantul SC Il Goni Trans SRL de 10.780 euro +TVA, echivalent a 
50,110.83 lei exclusiv TVA, respectiv 59,631.89 lei inclusiv TVA. 

Astfel, conform Procesului-verbal de negociere directă nr. 704/08.06.2018, 
bunul mobil Excavator Komatsu PC210 NLC-7K, serie K40005, 21.075 kg, 106,6 
kW, stare tehnică – defect (piston motor crăpat) aflat în averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL a fost adjudecat la prețul de 10.780 euro +TVA, echivalent a 
50,110.83 lei exclusiv TVA, respectiv 59,631.89 lei inclusiv TVA de către SC IL GONI 
TRANS SRL prin delegat Badea I. C.. 

Având în vedere că bunul mobil Sistem GPS + sondă face parte integrantă din 
bunul mobil Excavator Komatsu PC210 NLC-7K, serie K40005, iar adjudecatarul SC 
IL GONI TRANS SRL prin delegat Badea I. C. și-a manifestat intenția de achiziție și a 
acestui bun descris anterior, acesta a fost adjudecat la prețul de 362,40 lei exclusiv 
TVA, respectiv 431,26 lei inclusiv TVA.  

6. Licitația publică organizată în data de 11.06.2018 la 60% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro, imediat.ro, okazii.ro, publi24.ro și licitatii-insolvență.ro.  
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Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 726/11.06.2018.  
 
7. Licitația publică organizată în data de 25.06.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, locbun.ro, 
anunturipublicitare.ro, okazii.ro, publi24.ro, lajumatate.ro, imediat.ro și licitatii-
insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre afișare la 
Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Evenimentul zilei din 
data de 14.06.2018.  
La ședința de licitație publică din data de 25.06.2018 s-a înscris persoana fizică 
Trușcheci I., care a formulat oferta de cumpărare prin care a oferit suma de 
2.833,50 lei exclusiv TVA, pentru bunul mobil Betonieră din averea debitorului SC 
Dgtech International SRL. 
Conform Procesului-verbal de licitație publică nr. 808/25.06.2018, ofertantul 
Trușcheci Ilaru a depus suma de 2.833,50 lei exclusiv TVA, respectiv 3.371,86 lei 
inclusiv TVA, reprezentând prețul integral pentru bunul mobil Betonieră, prin 
foaie de vărsământ nr. 31/302/22.06.2018 emisă de Raiffeisen Bank. 
Conform Actului de adjudecare nr. 809/25.06.2018, bunul mobil, a fost adjudecat 
de către Trușcheci I., la prețul de 2.833,50 exclusiv TVA, respectiv 3.371,86 lei 
inclusiv TVA. 
Bunul mobil Betonieră a fost predat adjudecatarului Trușcheci I., conform 
Procesului-verbal de predare-primire nr. 810/25.06.2018. 
De asemenea, la ședința de licitație publică din data de 25.06.2016 s-a înscris 
persoana fizică Parghel A. C., care prin intermediul ofertei de cumpărare a oferit 
suma de 9.050 Euro exclusiv TVA, pentru bunul mobil Compactor Monocilindru 
AMMANN AC 70. 
Conform ordinulului de plata nr. 284 din data de 22.06.2018 ofertantul a depus în 
contul SC DGTECH International SRL suma de 500,00 lei exclusiv TVA (TVA-ul a 
fost virat in contul RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734, reprezentând contravaloare 
caiet de sarcini), respectiv a depus în contul SC Dgtech International SRL suma de 
4.465,00 lei, reprezentând garanția de participare la licitația publică din data de 
25.06.2018 reprezentând 10% din prețul de vânzare a bunului Compactor 
Monocilindru AMMANN AC 70. 
Conform Procesului-verbal de licitație nr. 811/25.06.2018, bunul mobil Compactor 
Monocilindru AMMANN AC 70, a fost adjudecat de către Parghel A. C., la prețul 
de 41.460 lei exclusiv TVA, respectiv 49.337,40 lei inclusiv TVA. 
 
8. Licitația publică organizată în data de 09.07.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 02.07.2018. 
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 884/09.07.2018. 
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9. Licitația publică organizată în data de 23.07.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 10.07.2018.  
Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat niciun ofertant, 
lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 951/23.07.2018  

În data de 23.07.2018 persoana fizică Iliescu M. N., a formulat și depus la 
sediul lichidatorului judiciar oferta de cumpărare prin care a oferit suma de 
2.547,79 lei inclusiv TVA, pentru bunul mobil Remorcă transport utilaj PANCAR 
2 RTU-3.5-555 din averea debitorului SC Dgtech International SRL. 
Ofertantul Iliescu M. N. a depus suma de 2.151,00 lei exclusiv TVA, respectiv 
2.547,79 lei inclusiv TVA, reprezentând prețul integral pentru bunul mobil 
Remorcă transport utilaj PANCAR 2 RTU-3.5-555, prin foaie de vărsământ în 
20.07.2018 emisă de Raiffeisen Bank.  
Conform Actului de adjudecare nr. 952/23.07.2018, bunul mobil, a fost adjudecat 
de către Iliescu M. N., la prețul de 2.151,00 lei exclusiv TVA, respectiv 2.547,79 
lei inclusiv TVA.  
Bunul mobil Remorcă transport utilaj PANCAR 2 RTU-3.5-555 a fost predat 
adjudecatarului Iliescu M. N., conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 
953/23.07.2018.  
10. Licitația publică organizată în data de 10.08.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
980/10.08.2018.  

11. Licitația publică organizată în data de 17.08.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
985/17.08.2018.  

Menționăm faptul că adjudecatarul bunului mobil Parghel A. C. Compactor 
Monocilindru AMMANN AC 70 a achitat parțial în contul unic de insolvență al 
debitoarei SC DGTECH INTERNATIONAL SRL în data de 19.07.2018 suma de 
10.000,00 lei (zecemiilei) iar in 13.08.2018 suma de 15.000,00 lei 
(cincisprezecemiilei) din diferența de preț in cuantum de 37.005 lei exclusiv TVA 
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stabilită prin procesul verbal de licitație 811 din 25.06.2018. În ipoteza în care nu va 
achita diferența in termenul legal, lichidatorul va proceda la expunerea pe piață a 
bunului mobil.  

12. Licitația publică organizată în data de 24.08.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
1009/24.08.2018.  

13. Licitația publică organizată în data de 31.08.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 06.08.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
1026/31.08.2018.  

14. Licitația publică organizată în data de 21.09.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 18.09.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
1105/21.09.2018.  

15. Licitația publică organizată în data de 28.09.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 
anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 18.09.2018. Având în vedere faptul că la licitaţia publică nu s-a prezentat 
niciun ofertant, lichidatorul judiciar a întocmit procesul-verbal de licitaţie nr. 
1139/28.09.2018.  

16. Licitația publică organizată în data de 05.10.2018 la 50% 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" - 
"DGTECH International SRL" și pe următoarele site-uri: olx.ro, 



 

 
 

8 
 

  

anunturipublicitare.ro, lajumatate.ro, okazii.ro, imediat.ro, publi24.ro, locbun.com și 
licitatii-insolvență.ro. De asemenea, anunțul de licitație publică a fost trimis spre 
afișare la Primăria Arad și Primăria Beliu, respectiv a publicat în ziarul Adevărul din 
data de 18.09.2018. Până în present, nu s-a înscris niciun ofertant la licitația 
publică din data de 05.10.2018.  

 
Notă* 
Acest punct este pentru informarea creditorilor şi nu necesită exprimarea unui vot în 
adunarea creditorilor. 
 

(2). Aprobarea ofertei directe formulată de SC Euro Delta Automotive SRL 
privind achiziţia bunului mobil Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 
9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI aflat în averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL la prețul de 18.700 lei inclusiv TVA.  
 

La data de 01.10.2018 a fost înregistrată la sediul lichidatorului judiciar al 
debitoarei SC Dgtech International SRL oferta directă formulată de SC EURO DELTA 
AUTOMOTIVE SRL, cu sediul social în Pitești, str. Eremia Grigorescu, bl. P16, sc. B, 
ap. 1, jud. Argeș, CUI RO32412689, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
J03/1457/2013 privind achiziția bunului mobil din averea debitoarei SC Dgtech 
International SRL - Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 
9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI, la prețul de 18.700 lei inclusiv TVA. 
(ANEXA 1) 

Este necesar de menționat că ofertantul SC EURO DELTA AUTOMOTIVE SRL 
a achitat în data de 29.09.2018 garanția în sumă de 2.000 lei în contul de lichidare 
al debitoarei deschis la Banca Raiffeisen Bank SA, cod IBAN RO68 RZBR 0000 0600 
1887 9734. (ANEXA 2) 
 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea ofertei directe formulată de SC 
Euro Delta Automotive SRL privind achiziţia bunului mobil Mercedes Benz Sprinter 
311 CDI 9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI aflat în averea debitoarei SC 
Dgtech International SRL la prețul de 18.700 lei inclusiv TVA. 
 
(3). Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 
debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 40% din prețul de evaluare, 
prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 3 de pe ordinea de zi: 
Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și 
valorificării bunurilor din averea debitoarei SC Dgtech International SRL la prețul de 
40% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 
 
În situaţia în care sunt necesare detalii suplimentare cu privire la ordinea de zi, vă 
stăm la dispoziţie. 
 
Cu stimă,  
Consultant Insolvenţă SPRL 
reprezentat prin practician coordonator ec. Popescu George 
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