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Proces-verbal de afişare a publicaţiei de vânzare 
emisă la data de 16.08.2021 privind licitaţia publică din data de 24.08.2021 

 
 Încheiat astăzi 16.08.2021, de către lichidatorul judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul 
procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, 
CUI 31215824, desemnat să administreze procedura simplificată de insolvență a debitorului MG-BAU 

RENOVĂRI SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în sat Dumbrăvița, comuna 
Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, CUI 32494387, înregistrată la Registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Timiș, sub nr. J35/1446/2015,  numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu 
din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019. 

Am procedat la afişarea publicaţiei de vânzare pentru bunul mobil AUTOTURISM MARCA 

DACIA, MODEL LOGAN BREAK (MCV), an fabricație 2008, Serie șasiu UU1KSDAM539827340; 

Număr locuri: 5 (toate pe scaune); Culoare: alb; Capacitate cilindrică: 1.598 cmc; Combustibil: 

benzină, norma de poluare Euro 4; Putere motor: 77 kw (105 CP); Kilometrii parcurși la data 
inspecției: 167.921; Stare tehnică: bun funcțional, la prețul de 1.500 EURO la care se adaugă TVA, în 
lei la cursul BNR din data plății (reprezentând 60% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de 
evaluare). 

 
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.anunturipublicitare.ro, www.publi24.ro, www.licitatii-insolventa.ro, www.lajumate.ro, 
www.okazii.ro; www.imediat.ro, pe site-ul lichidatorului judiciar www.consultant-insolventa.ro, respectiv 
a fost trimisă spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data de 18.08.2021 și trimisă spre 
afișare la avizierul Primăriei Comunei Dumbrăvița. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 16.08.2021 

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


