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 Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0752286086 

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

LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 
 SERARTIM CAR SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 
Sânnicolau Mare, str. Nistor Oprean, nr. 10, cam. 1, jud. Timiș, având CUI 
32521767, înregistrată la ORC sub nr. J35/2933/2013, aflată  în procedura de 
faliment în dosarul nr. 4618/30/2019 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a 
Civilă, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales 
în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 
0649, CUI 31215824, numit prin Încheierea civilă nr. 739 din data de 17.09.2020 
pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a 
Civilă, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în 
urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri, la valoarea de 777 lei, 
exclusiv TVA, preţ de pornire egal cu valoarea de piaţă stabilită prin raportul de 
evaluare:  

Nr. 
crt. 

Denumire bun mobil Serie utilaj/șasiu An 
fabricație 

Funcțional 
(Da / Nu) 

Valoare de piață 
(exclusiv TVA) 

1 Televizor Philips - - Nu 10 EURO 49 RON 
2 Mercedes Benz Vito VSA63809413323246 2000 Nu 150 

EURO 
729 
RON 

Total bunuri evaluate 160 
EURO 

777 
RON 

 
Licitaţiile publice vor avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 

localitatea Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș în data de 
30.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020, la ora 13:00. 

 
Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 

bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Încheierea civilă nr. 739 din data de 
17.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 4618/30/2019 de către Tribunalul Timiș, 
Secția a II-a Civilă prin intermediul căreia a fost desemnat în calitate de lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL și hotărârea Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului Serartim Car SRL din data de 09.11.2020 consemnată în procesul-verbal 
nr. 3846/09.11.2020 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
18965/09.11.2020 prin care au fost aprobate tipul, metoda de valorificare și 
Regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile din averea 
debitorului SC Serartim Car SRL, propus de către lichidatorul judiciar.  

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei publice în contul unic de insolvență al debitorului 
Serartim Car SRL (CUI 32521767) – cod IBAN RO42 BREL 0002 0028 8526 0100  
deschis la Libra Internet Bank SA, să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 25 
lei + TVA (contravaloarea caietului de sarcini achitată în contul contul unic de 
insolvență al debitorului cod IBAN RO42 BREL 0002 0028 8526 0100). 

Invităm pe toți cei care doresc să participe la şedinţele de licitaţie publică din 
data de 30.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020, la ora 
13:00 să depună oferta de achiziție și documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până 
la data de 30.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020 ora 
11:00 la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. 
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Timiș. 
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe 

lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub 
sancțiunea prevăzută de lege. 
 Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827; 
site www.consultant-insolventa.ro.  

 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL 

reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


