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PROCES-VERBAL DE LICITATIE PUBLICĂ  

Nr. 2771/02.08.2021 
 

Încheiat astăzi 02.08.2021, ora 10:00, în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, 
de către lichidatorul judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Timişoara, 
str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin 
reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George, al debitorului 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. 

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil 
descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1290 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul 
Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Încheierea civilă nr. 1081 din data de 
03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, 
Procesul-verbal nr. 764/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4221/09.03.2021 al ședinței Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 prin care a fost 
aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunul 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, situat în Arad, str. Bela Bartok nr. 25, ap. 5, 
corp A, jud. Arad, din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, propus de lichidatorul judiciar; 
Procesul-verbal nr. 2128/16.06.2021 publicat în BPI nr. 10909/18.06.2021 al ședinței Adunării 
Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 16.06.2021, ora 09:00 prin 
care Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat reorganizarea și desfășurarea licitațiilor publice 
pentru bunul 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, astfel: - A doua serie de licitaţii va cuprinde 3 (trei) şedinţe de 
licitaţii publice, săptămânale începând de la 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare, 
la un termen de cel puţin 5 zile de la data publicării/afişării anunţului. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 26.07.2021, 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.com, 
www.okazii.ro, www.imediat.ro, www.lajumate.ro, publicată în ziarul de largă circulație Național din 
data de 21.07.2021, respectiv afișată la avizierul Primăriei Municipiului Arad. 

Lichidatorul judiciar a constatat faptul că la biroul acestuia din Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiş, nu s-a prezentat niciun cumpărător care să adjudece bunul imobil din averea 
debitorului Alexa Total Instal SRL. 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două) exemplare.  
 

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


