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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 29.06.2021 

 
 Încheiat astăzi 29.06.2021, 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 ANVELO-SEB SRL – în faliment, in bankruptcy, en 

faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad, bl. A28, sc. A, ap. 1, jud. Timiș, 
înregistrată la ORC sub nr. J35/3136/2004, CUI 16885960, numit prin Sentința civilă nr. 50/2021 din 
data 14.01.2021 pronunțată în dosarul nr. 5776/30/2017 de către Tribunalul Timiș. 

Am procedat la afişarea anunțul privind vânzarea prin negociere directă urmată de 

supraofertă, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 
17.06.2021, a bunurilor mobile la prețul de pornire de 3.000 EURO + TVA (la cursul valutar 

BNR din data plății): 
Denumire Marcă Tip Nr. 

înmatriculare 
Nr. identificare Preț de pornire 

Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZUY VF1MAF4FE49541257 1.000 EURO 

Autoutilitară N1 Renault Master B-54-ZVB VF1MAF4FE49541260 2.000 EURO 

Total preț de pornire 3.000 EURO 

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cote TVA de 19%. 

Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 3.000 EURO + TVA (conform 
hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 17.06.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-
verbal nr. 2144/17.06.2021 publicat în BPI nr. 10888/18.06.2021). 

 

Ședinta de supraofertare va avea loc la data de 29.06.2021, ora 13:00, la sediul 

lichidatorului judiciar, în prezența tuturor ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta 

pentru bunurile mobile oferite spre vânzare, fie supraofertează. 

 

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 23.06.2021 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara. 

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

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


