
1 

 

Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 1032 din data de 30.03.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2718/115/2015; Tribunal Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător sindic Juca Petru. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, judeţul Caraş-Severin; Programul 

arhivei/registraturii instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3. Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL, cod de identificare fiscală: 15392050; cu sediul în localitatea Caransebeș, str. Valea 

Mare, nr. 23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/253/2003. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: 31215824; Sediul social: în municipiul Drobeta Turnu 

Severin, str. Petre Sergescu, nr. 15, bl. C6, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi şi sediul procesual ales în Timişoara, str. 

Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 

E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC A.C.M. Zarco SRL conform 

Încheierii civile nr. 368/JS din data de 03.11.2016 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de 

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2718/115/2015, comunică: Raport de activitate privind ordinea de zi 

a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. ZARCO SRL din data de 07.04.2020, astfel întocmit, în 

anexă, în număr de 4 (patru) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 

Raport de activitate privind ordinea de zi a Adunării Generală a Creditorilor debitorului SC A.C.M. ZARCO 

SRL din data de 07.04.2020 

Număr dosar: 2718/115/2015, Tribunalul Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 

Judecător sindic Juca Petru. 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC A.C.M. Zarco SRL. 

Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului este: 

(1).Prezentarea situației licitațiilor publice organizate în vederea valorificării bunurilor din averea debitoarei SC ACM 

ZARCO SRL. 

(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC ACM ZARCO SRL la 

prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  

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 ACM 

ZARCO SRL. 

Lichidatorul judiciar a procedat la expunerea pe piaţă a bunurilor mobile aflate în averea debitoarei prin organizarea 

unui număr de 20 şedinţe de licitaţie la preţul de evaluare din raportul de expertiză, conform Regulamentului de 

valorificare prin licitaţie publică pentru bunurile mobile Buldoexcavator New Holland LB95B-4PT, Mașină de tăiat 

asfalt MTBA 451, Betonieră 500R, Pompă beton PBC 8, propus de către lichidatorul judiciar. 

De la data întocmirii ultimului raport de activitate au fost organizate următoarele ședințe de licitație: 

-Licitația publică organizată în data de 11.06.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 25.06.2019: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 636/11.06.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 25.06.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 25.06.2019: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 697/25.06.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 09.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 25.06.2019: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 
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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. 738 din 09.07.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 23.07.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 09.07.2019: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 773 din 23.07.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 06.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 23.07.2019: 

❖  la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 824 din 06.08.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 20.08.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 06.08.2019: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, www.lajumate.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 855 din 20.08.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 03.09.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro,  

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 867/03.09.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 17.09.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

• la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

• pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro,  

• trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

• în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 973/17.09.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 01.10.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro,  

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 1142/01.10.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 15.10.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.locbun.ro, www.lajumatate.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
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❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 07.08.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 1239/15.10.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 29.10.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.olx.ro; 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.locbun.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019. 

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

verbal de licitaţie nr. 1419/29.10.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 12.11.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 1529/12.11.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 26.11.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 1769/26.11.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 10.12.2019 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); 

www.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 2049/10.12.2019. 

-Licitația publică organizată în data de 07.01.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 26/07.01.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 21.01.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 16.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 251/21.01.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 04.02.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 
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❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 15.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 385/04.02.2020 

-Licitația publică organizată în data de 18.02.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 15.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 570/18.02.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 03.03.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 15.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 730/03.03.2020. 

-Licitația publică organizată în data de 17.03.2020 la 100% din prețul de pornire stabilit prin raportul de evaluare.  

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare: 

❖ la sediul ales al lichidatorului judiciar: Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş; 

❖ pe site-urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro(www.portal.unpir.ro); 

ww.anunturipublicitare.ro, www.imediat.ro, www.olx.ro, www.okazii.ro; 

❖ trimis spre afișare la Primăria Caransebeș și Primăria Păltiniș; 

❖ în cotidianul Evenimentul Zilei din 15.10.2019.  

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

verbal de licitaţie nr. 881/17.03.2020. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Acest punct este pentru informarea creditorilor și nu necesită exprimarea unui vot în Adunarea Generală a Creditorilor.  

(2).Aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea debitoarei SC ACM ZARCO SRL la 

prețul de 90% din prețul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice la acest preț.  

Având în vedere starea tehnică precară constatată împreună cu potenţialii cumpărători (defecţiuni tehnice şi uzura 

fizică) a bunurilor mobile rămase nevalorificate din averea debitoarei SC ACM ZARCO SRL, respectiv interesul redus 

pentru acestea, lichidatorul judiciar solicită Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și 

valorificării bunurilor din averea debitoarei SC ACM ZARCO SRL la prețul de 90% din prețul de evaluare, prin 

organizarea de 5 licitații publice la acest preț. 

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

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea continuării expunerii pe piață și valorificării bunurilor din averea 

debitoarei SC ACM ZARCO SRL la prețul de 90% 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 

Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL  


