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I. INFORMAŢII GENERALE 

I.1 OBIECTIVUL LICITAŢIEI: 

Obiectivul licitaţiei îl constituie vânzarea prin licitaţie publică, cu 

strigare, cu preţ în urcare, pornind de la preţul de evaluare, în condiţiile 
Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în 
continuare „Legea insolvenţei") a bunurilor mobile – Mijloace de transport – 

Mijloace fixe si obiecte de inventar, aflate în proprietatea SC Comserv Enache 
Nicolae SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea 

Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad, CUI 30730635, înregistrată în Registrul 
Comerţului sub nr. J02/1085/2012, 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 ACTIVELOR VALORIFICATE 

În urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului 
referitoare la valoarea de piață a bunurilor supuse evaluării – Mijloace de 

transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar, ținând seama exclusiv de 
prevederile Raportului de evaluare nr. 4/18.01.2019, este următoarea: 

 

Nr. Denumire bunuri VALOAREA DE PIATA  

crt. Curs BNR 18.01.2019 = 4,6890 lei/1 euro LEI EURO 

1 Autoturism DACIA LOGAN, AR-03-ENK 3.940 840 

2 Autoturism DACIA LOGAN BREAK, AR-02-ENK 4.130 880 

TOTAL  8.070 1720 

 

Nr Denumire bunuri mobile Cant Valoare Valoare Valoare Valoare 

crt Mijloace fixe si Obiecte de inventar  de Piata de Piata de Piata de Piata 

    LEI EURO LEI EURO 

    / BUC / BUC / TOTAL / TOTAL 

1 
ASPIRATOR MULTIFUNCT MV3/WD3 
1.629-800 2 75 16 150 32 

2 FERASTRAU PST 700E COMPACT 1 60 13 60 13 

3 PERIE PT T2,T3/43CM POLY 1 20 4 20 4 

4 BETONIERA ALTRAD LIV 125L 1 230 49 230 49 

5 BUTOI 120L 1 15 3 15 3 

6 

POLIZOR 840W 125MM 9558HNRG 
MAKITA 1 90 19 90 19 

7 SURUBELNITA 3.6V LI CU ACCES 1 34 7 34 7 

8 CIZME APA NOROI NR 37 1 8 2 8 2 

9 CUTIE SCULE INOX 15.5" 1 15 3 15 3 

10 DERULATOR 25M 3X1.5 1 35 7 35 7 

11 ROABA EUROSTARK CUVA ZN EST 1 45 10 45 10 

12 TARNACOP 1.5KG COADA FIBRA 1 20 4 20 4 

13 LOAPATA COADA DIN LEMN 1 15 3 15 3 

14 

VENTILATOR APA MYRIA MY4000 
(model Heinner) 1 55 12 55 12 
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15 APARAT DE STROPIT GARDEN 8L 1 35 7 35 7 

16 AUTOMAT DE CURATAT 43 CM 1 3.240 690 3240 690 

17 AUTOMAT DE CURATAT 43 CM DISC 1 2.970 630 2970 630 

18 APARAT DE CAFEA INOX BREMER 1 945 202 945 202 

19 SCAUN PIELE BAR 3 20 4 60 12 

20 MASUTA BAR 6 45 10 270 60 

21 CANAPEA 2 PERSOANE 6 45 10 270 60 

22 TABURET 15 9 2 135 30 

23 CANAPEA 14 85 18 1190 252 

24 MASA BAR 5 45 10 225 50 

25 TABURET 4 9 2 36 8 

26 FOARFECA GARD VIU 1 10 2 10 2 

27 

APARAT ZUGRAVIT SI VOPSIT FLEXIO 
W990 1 110 23 110 23 

28 

APPLE WATCH S2 42MM SPACE 
GREY BLACK SPORT BAND 
MP062MPP-A 1 255 55 255 55 

29 

APPLE WATCH S2 42MM SPACE 
GREY BLACK SPORT BAND 
MP062MPP-A 1 255 55 255 55 

30 

DEVIA SUPORT SELFIE STICK 
UNIVERSAL BLACK 1 5 1 5 1 

31 

APPLE WATCH S3 38MM GOLD PINK 
SAND SPORT BAND MQKW2MP-A 1 205 44 205 44 

32 

KIT SAMSUNG GALAXY S8 EP-
WG95BBBEGWW 1 40 9 40 9 

33 Aspirator Lavatron 1 200 43 200 43 

34 TV PLASMA LG 1 360 77 360 77 

35 Casa marcat Datecs  1 8 2 8 2 

36 Casa marcat Datecs  1 8 2 8 2 

37 Casa marcat Datecs  1 8 2 8 2 

38 Casa marcat Datecs  1 8 2 8 2 

39 Casa marcat Datecs  1 8 2 8 2 

  TOTAL  LEI - FARA TVA   9.645   11.648   

  TOTAL  EURO - FARA TVA     2.056   2.487 

 

 

I.1.2 SITUAŢIA JURIDICĂ 

Activele se află în proprietatea SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL 

- în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Fântânele, nr. 

374 A, jud. Arad, CUI 30730635, înregistrată în Registrul Comerţului sub 

nr. J02/1085/2012 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, reprezentată prin asociat coordonator 

ec. Popescu George, desemnat prin Sentința civilă nr. 574 din data de 

03.09.2018 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în 

dosarul nr. 4371/108/2016. 

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

bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanţii 
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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 COMSERV ENACHE NICOLAE 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.3. TIPUL LICITAŢIEI 

Licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pornind 

de la preţul de evaluare, cu respectarea prevederilor Legii insolvenţei, a 

Caietului de sarcini şi a prezentului Regulament. 

 

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

II.1. FORME DE ORGANIZARE A OFERTANŢILOR 

- Pentru cumpărarea bunurilor 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. 

- Bunurile care fac obiectul licitaţiei vor fi vândute la valoarea condiţiei în 

care au fost găsite, 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 bunurilor 

mobile vândute, cu excepţia asigurării că vânzătorul este reprezentantul 

legal al lichidatorului judiciar şi are dreptul de a vinde bunurile mobile. 

 

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

- Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor – Mijloace de transport 

– Mijloace fixe si obiecte de inventar, participă la licitație fie direct, fie 

prin intermediul unui reprezentant cu împuternicire. 
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- 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 bunurilor mobile – Mijloace de 

transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar, pe care 

intenţionează să le cumpere, în contul unic de insolvenţă al SC 

Comserv Enache Nicolae SRL deschis la Banca Transilvania, Cont 

lei RO74 BREL 0002 0016 2804 0100 - cu cel puţin 2 ore înainte 

de începerea licitaţiei, conform art. 767 alin. (1) din NCPC. 

• să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 30 lei. 

 

a) Participanţii persoane juridice: 

• copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; 

• copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; 

• delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; 

• copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 

 

b) Participanţii persoane fizice: 

• copie xerox după actul de identitate CI/BI ; 

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 bunurilor adjudecate. 

Adjudecatarul nu are dreptul la nicio reducere, 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 bunurile la preţul pe care l-a oferit 

- Adjudecatarul bunurilor 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 bunurile mobile vândute  
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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. 877 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. 

- Bunurile mobile – Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte de 

inventar - au fost evaluate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

Standardele  Internaţionale de Evaluare, de evaluator membru ANEVAR. 

Preţul de pornire al bunurilor mobile, mai sus amintite, este cel stabilit 

prin Raportul de evaluare bunuri mobile – Mijloace de transport – 

Mijloace fixe si obiecte de inventar nr. 4/18.01.2019,  întocmit în 

cauză. 

 

III. PREGĂTIREA VALORIFICĂRII BUNURILOR 

- Anunțul cu privire la valorificarea bunurilor – Mijloace de transport – 

Mijloace fixe si obiecte de inventar prin licitație publică va fi publicat în 

ziarul de răspândire naţională Evenimentul zilei, și va fi afișat pe site - 

urile www.anunturipublicitare.ro, www.olx.ro, www.publi24.ro, 

www.licitatii-insolventa.ro și pe site-ul lichidatorului judiciar, 

www.consultant-insolventa.ro. 

 

-   Anunţul trebuie să cuprindă: 

• denumirea şi sediul lichidatorului judiciar; 

• numărul dosarului de insolvență; 

• data, ora şi locul licitaţiei; 

• preţul de pornire precum şi bunul scos la licitaţie; 

• numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul 

debitorului; 

• identificarea bunului mobil precum şi descrierea lui sumară; 

• semnătura şi ştampila lichidatorului judiciar; 

• somaţia pentru toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 

mobile 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 bunurilor.  

- Dacă ofertantul refuză semnarea procesului verbal al licitaţiei sau 

http://www.anunturipublicitare.info/
http://www.mercador.ro/
http://www.consultant-insolventa.ro/
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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. 769 alin. (1) din NCPC. 

 

-  La începutul şedinţei de licitație publică, lichidatorul judiciar va anunţa 

preţul de pornire al bunurilor ce urmează a fi vândute, conform 

dispoziţiilor art. 769 alin. (2) din NCPC. 

 

- Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunurile mobile – Mijloace de 

transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar prin 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, iar licitaţia va continua 
până când ultima ofertă a unui participant nu a fost supralicitată de 

ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi cuprins între 1-10 % din preţul 
de strigare. 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 
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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 mobile va depune preţul în contul unic de 

insolvență al debitorului SC Comserv Enache Nicolae SRL în cel mult 5 

(cinci) zile de la data sedinţei, ţinându-se seama de cauţiunea depusă, 

dacă nu se stabileşte în alt mod conform art. 770 alin. (1) din NCPC. 

 

- Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin 

comisionul bancar. 

 

- Dacă ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, 

bunurile mobile 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. 770 alin. (3) din NCPC. 

 

- Dacă la noul termen bunurile nu au fost vândute, fostul adjudecatar 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. 772 alin. (1) din  NCPC. Potrivit art. 158 alin. (2) 

din Legea nr. 85/2014 şi conform art. 773 din NCPC, certificatul de 

adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate.  

 

- În vederea valorificării bunurilor mobile – Mijloace de transport – 

Mijloace fixe si obiecte de inventar se vor organiza serii de licitaţii, 

astfel: 

➢ Prima serie de licitaţii va cuprinde 5 (cinci) şedinţe de 

licitaţii, săptămânale, începând de la 100% din preţul de 

pornire stabilit în raportul de evaluare la un termen de cel 

puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului; 

➢ A doua serie de licitaţii va cuprinde va cuprinde 5 (cinci) 

şedinţe de licitaţii, săptămânale, începând de la 90% din 

preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, şi 

➢ A treia serie de licitaţii va cuprinde va cuprinde 5 (cinci) 

şedinţe de licitaţii, săptămânale, începând de la 80% din 

preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare. 

 

- După organizarea mai multor sedinţe de licitație publică în situaţia în 

care bunurile mobile – Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte 
de inventar din proprietatea debitoarei SC Comserv Enache Nicolae SRL 
nu au fost valorificate, se va convoca adunarea creditorilor pentru 

aprobarea diminuării preţului de vânzare. 
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V. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

- Procesul verbal împreună cu documentele privind organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei publice se arhivează la sediul Consultant 
Insolvenţă SPRL. 

- Transferul proprietăţii bunurilor mobile ce fac obiectul licitaţiei publice 
se va efectua doar după achitarea integrală a preţului. 

- Imediat ce cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată, acesta 
va ridica bunurile, după o identificare prealabilă, la orele şi locul stabilit 
de Consultant Insolvenţă SPRL. 

- În cazul în care adjudecatarul întârzie ridicarea bunurilor mai mult de 3 
(trei) zile lucrătoare de la data stabilită de părţi, va plăti depozitarea 

acestora în cuantum de 10 euro/zi de întârziere + TVA. Contravaloarea 
depozitării va fi achitată integral, în lei la cursul BNR din data plăţii, 
înainte de ridicarea bunului. 

 
 

 

 

 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
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Anexa 1 

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 bunurilor mobile – 

Mijloace de transport – Mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul SC 

COMSERV ENACHE NICOLAE SRL şi în REGULAMENTUL cuprinzând 

instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei de vânzare a activelor din 

patrimoniul SC COMSERV ENACHE NICOLAE SRL. 

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

bunurilor menţionate 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 activele aflate în averea 

SC COMSERV ENACHE NICOLAE 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 

 


