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Proces-verbal de afişare a anunțului de licitație publică 
emis la data de 22.06.2021 privind licitaţia publică din data de 01.07.2021 

 
 Încheiat astăzi 22.06.2021, 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 ALEXA TOTAL INSTAL SRL – în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 
9041519, numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 
4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă. 

Am procedat la afişarea anunțul de licitație publică pentru vânzarea bunului imobil 

Apartament nr. 5, compus din spațiu comercial, WC comun, 1/2 boxă; 32/473 cota din 

construcții, 29/648 L112/95 cota de teren și 15/648 cota de teren dif. proprietate personală, înscris 

în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, top: 667/IV, suprafață construită de 32 mp, 

cote teren 44/648, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, corp A, jud. Arad, din averea 

debitorului Alexa Total Instal SRL, la prețul de 34.000 EURO la care se adaugă TVA (la cursul 

BNR din data plății). Imobilul este înscris în CF nr. 314131-C1-U2 Arad, cu nr. cad: 5260/IV, 

top: 667/IV. 
Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului imobil reprezintă 100% din valoarea de piață 

stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.3/28.08.2020, 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 a fost trimis spre publicare în ziarul de largă circulație 
Național din data de 24.06.2021 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 22.06.2021 

 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 


