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Proces-verbal de afişare a anunțului de licitație publică 
emis la data de 23.02.2021 privind licitaţia publică din data de 09.03.2021 

 
 Încheiat astăzi 23.02.2021, de către lichidatorul judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată 
prin asociat coordonator ec. Popescu George, desemnat să administreze procedura 
de faliment a debitorului SC GELA TEXTIL CONF SRL - în faliment, in bankruptcy, 

en faillite, cu sediul social în Călărași, str. Prelungirea București, camera 2, bl. I 39, 
sc. 1, etaj parter, ap. 2, jud. Călărași, având CUI RO 36661771, înregistrată la ORC 
sub nr. J51/500/2016, numit prin Sentința civilă nr. 97/2020 din data de 
15.09.2020 pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, 
Secția Civilă. 

Am procedat la afişarea anunțul de licitație publică pentru bunurile mobile 
de natura echipamentelor din industria textilă, din averea debitorului Gela 
Textil Conf SRL, la valoarea totală 24.480 lei + TVA. Preţul de pornire în licitaţie 
publică a proprietății imobiliare reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin 
Raportul de evaluare nr. 220/23.12.2020, întocmit de expertul evaluator membru 
ANEVAR Tărăsescu P. O., întocmit în cauză. 

 
Afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 

De asemenea, afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat și pe site-
urile: www.consultant-insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro 

(www.portal.unpir.ro); www.anunturipublicitare.ro; www.publi24.com, 

www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro, anunțul de licitație publică 
fiind trimis spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 
03.03.2021 și trimis spre afișare la Primăria Municipiului Călărași. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 23.02.2021 
 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec.  Popescu George 
 
 
 


