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Proces-verbal nr. 4230/20.10.2021 

privind afișarea anunțului de vânzare prin negociere directă urmată de supraofertate 

ședința de supraofertare din data de 08.11.2021 ora 13:00 

 
 Încheiat astăzi 20.10.2021, 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 anunțului privind vânzarea prin negociere directă urmată de 

supraofertare, conform disp. Legii nr. 85/2014 și a hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data 
de 20.10.2021, a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe și stocurilor din averea debitorului 

Alexa Total Instal SRL, la prețul de pornire de 2.500 EURO exclusiv TVA, respectiv 2.975 EURO 
inclusiv TVA (la cursul BNR din data plății). 
Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei TVA de 19%. 

Prețul ofertat pentru bunurile descrise anterior este de 2.500 EURO + TVA, respectiv 
2.975 EURO inclusiv TVA (conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 
20.10.2021, ora 09:00, consemnată în procesul-verbal nr. 4220/20.10.2021). 

 
Ședinta de supraofertare va avea loc în data de 08.11.2021, ora 13:00, la sediul 

lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, în prezența tuturor 

ofertanților, ocazie cu care aceștia fie își mențin oferta pentru bunurile mobile oferite spre 

vânzare, fie supraofertează. 

Supraofertarea va fi declarată valabilă în cazul în care preţul de cumpărare oferit va fi cu 

cel puţin 10% mai mare decât preţul convenit cu ofertantul final. 

Condițiile de participare la ședința de supraofertare au fost prezentate în cuprinsul 

anunțului. 

 
Prețul de evaluare a bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe este de 25,140.00 lei, stabilit prin 

Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză 
Prețul de evaluare a bunurilor mobile de natura stocurilor este de 390,546.39 lei, stabilit prin Raportul 

de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză. 
Afişarea anunțului privind ședința de supraofertare s-a efectuat la sediul ales al 

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

De asemenea, afişarea anunțului privind ședința de supraofertare 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, respectiv acesta a fost trimis spre publicare în ziarul de largă circulație Național din 
data de 22.10.2021 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara conform cererii 
nr. 4229/20.10.2021. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 20.10.2021 

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


