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Proces verbal de afişare a publicaţiei de vânzare 

emisă la data de 09.12.2020 privind licitaţia publică din data de 16.12.2020 
 

 Încheiat astăzi 09.12.2020 de către lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
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 BUILD ARCH CONFORT SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul social în localitatea Tulcea, str. 1848, nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, 
ap. 12, jud. Tulcea, CUI 36741471, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J36/532/2016, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 
12.06.2020 în șnur cu Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 
18.06.2020, pronunţate de către Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1331/88/2019. 

Am procedat la afişarea publicaţiei de vânzare pentru bunul imobil teren 
intravilan în suprafață de 2.251 mp situat în Tulcea, înscris în CF nr. 42757 

Tulcea, categoria de folosință arabil, tarla 69, parcelă 2080, pornind de la prețul 
de 30.150 euro la cursul BNR din data plății (reprezentând 90% din valoarea 
stabilită prin raportul de evaluare) la care se adaugă TVA, în condiţiile Legii nr. 
85/2014. 

Afişarea publicaţiei de vânzare s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 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.publi24.ro; www.anunturipublicitare.ro; www.okazii.ro; www.lajumate.ro; 
www.olx.ro; www.imediat.ro, trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație 
Național din data de 10.12.2020, respectiv trimisă în vederea afișării la Primăria 
Municipiului Tulcea. 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 09.12.2020 
 
 
 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 


