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PROCES-VERBAL DE LICITATIE PUBLICĂ  
Nr. 5076/29.11.2021 

 
Încheiat astăzi 29.11.2021 ora 12:00, 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 GĂLESCU MITRA-MIRELA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Sat 
Rusca, Comuna Teregova, Nr. 126A, Judet Caraş-Severin, înregistrată la ORC sub nr. F11/310/2020, 
CUI 27156703, numit prin Sentința civilă nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunţată de către 
Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 
20/115/2020. 

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil 
și a bunurilor mobile din averea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală, descrise 
mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 129/JS din data de 10.09.2020 pronunţată de către Tribunalul Caraș-
Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 20/115/2020, 
Procesul-verbal nr. 507/15.02.2021 publicat în BPI nr. 2764/15.02.2021 al ședinței Adunării Generale 
a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală din data de 15.02.2021, ora 
09:00 prin care a fost a aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică, în bloc, pentru bunul 
imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 
Teregova, și pentru bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela 
Întreprindere Individuală; Procesul-verbal nr. 3615/21.09.2021 publicat în BPI nr. 15632/22.09.2021 
al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere 
Individuală din data de 21.09.2021, ora 10:00 prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață 
și valorificării în bloc a bunului imobil situat în com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-
Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei la 
prețul de 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații 
publice. 

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 22.11.2021, 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 08.11.2021, afișată la avizierul Primăriei Municipiului Reșița și trimisă spre afișare la 
avizierul Primăriei Comunei Teregova. 

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 situat în 
com. Teregova, sat Rusca, nr. 126/A, jud. Caraș-Severin, înscris în CF nr. 30470 Teregova, și 
bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei Gălescu Mitra-Mirela Întreprindere Individuală. 

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

 

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

 


