
 
                                               

 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 

Dosar: 2718/115/2015        Conf. art. 772 C.proc.civ 
NR. 4373/22.12.2020 

 
PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE MOBILIARĂ 

  
Încheiata astăzi, 22.12.2020 ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 

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

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub numărul 0649, 
CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu 
George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC A.C.M. ZARCO SRL - în 

faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Caransebeș, str. Valea Mare, nr. 
23, ap. 1, jud. Caraș-Severin, înregistrată la ORC sub nr. J11/253/2003, CUI 
15392050, în temeiul art. 839 şi următoarele Cod Proc. Civ. şi în baza titlurilor 
executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile 
din averea debitoarei, respectiv: 
− Sentinţa civilă 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 prin intermediul căreia s-a dispus trecerea debitorului SC 
A.C.M. Zarco SRL în procedura de faliment; 

− Procesul-verbal nr. 595 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor 
debitorului SC A.C.M. Zarco SRL, convocată în data de 29.05.2019 a aprobat 
raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului, 

− Încheierea din data de 02.07.2020 pronunțată în dosarul 2718/115/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ și Fiscal. 

 
Văzând că au fost îndeplinite formalităţile prevăzute de art. 761 Cod Proc. 

Civ., am scos la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: 
1. Betonieră, model 500 R, identificat prin capacitate nominala 500 l, capacitate 
efectiva 330 l, 1.1 kw/3380 V, greutate max admisa 500 kg, la prețul de 110,50 
EURO, în lei la data efectuării plății; 
2. Pompă beton, model PBC 8, identificat prin transport mortare cu granulometrie 0-
3 mm, debit 8mc/h, 5,5 kw/380V, distanță pompare 30m pe verticală - 50m pe 
orizontală, la prețul de 284 EURO, în lei la data efectuării plății. 
Licitaţia este la termenul al VII-lea. 
 

Prețul a fost stabilit conform prevederior art. 769 alin. (9) CPC, așa cum 
rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 
4234/11.12.2020. Prețul nu conține TVA, alte taxe sau impozite, nu au fost 
considerate costuri de montaj, demontare. Bunurile se vând libere de sarcini și 
alte drepturi.  
 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 
11.12.2020, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş. 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.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.okazii.ro, 
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www.imediat.ro, www.lajumate.ro, publicată în BPI nr. 21201/14.12.2020, transmisă 
spre afişare Primăriei Caransebeş, Primăriei Păltiniş şi Tribunalului Caraş-Severin, 
precum şi publicată în ziarul de largă circulație Naţional din 14.12.2020. 

 
 Constatăm că la termenul stabilit pentru licitaţia publică NU s-a prezentat 

niciun licitator. 
 

 
Prezentul proces-verbal a fost încheiat la adresa din Timisoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş, având un numar de 3 (trei) pagini, în 4 (patru) exemplare 
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte şi unul pentru dosarul cauzei. 
 
 
Lichidator judiciar,                    Debitor,    Creditori,         Adjudecatar,            Participanti,  
Consultant Insolvenţă SPRL       lipsă           lipsă                     lipsă                  lipsă           
prin asociat coordonator 
ec. Popescu George 
 
                                
    

  
     

 
 

 
 
 

 


