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REGULAMENT PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR  
MOBILE DE TIPUL  
– MIJLOACE FIXE - 

localizate in: Sat Halânga, Comuna Izvoru Bârzii, Judeţul Mehedinţi   
APARTINAND DEBITORULUI 

GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ 

 
 

A. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Lichidatorul judiciar propune vânzarea bunurilor mobile de tipul *MIJLOACE FIXE* 

- localizate in: Sat Halânga, Comuna Izvoru Bârzii, Judeţul Mehedinţi ce apartin societatii 

debitoare GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, 

societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în in com Şimian, sat Dudaşu, str. DC11, nr. 
156, judeţul MEHEDINŢI, având CUI 36145916, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului 
de pe langa Tribunalul Mehedinti sub nr. F25/292/2016, după cum urmează: 

 Bunuri mobile de tipul: 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile 
VALOAREA DE 

PIATA 

Curs valutar la 07.03.2022 = 4,9491 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 
Remorca REMA MEUSEL (an aprox. 1980), MH-37-
GMG  11.060 2.235 

TOTAL 11.060 2.235 
         
 Bunuri pentru care s-a ajuns la concluzia ca utilizarea cea mai probabila, mai adecvata si 

care genereaza cea mai mare valoare este aceea de a se comercializa ca DESEURI, datorita 
urmatoarelor: 

- Bunurile sunt defecte / incomplete iar costul cu reparatia depaseste valoarea de piata second-

hand a unora similare; 

- Bunurile puse la dispozitie  sunt demontate, au subansamble / piese lipsa, componentele 

apartin unor producatori diferiti si nu au acelasi an de fabricatie conform placutelor de 

identificare existente pe acestea; 

- Bunurile sunt demontate, au subansamble lipsa si nu se pot identifica cu alte bunuri cu 

denumire similara de pe piata de profil; 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile VALOARE DESEURI  

Curs valutar la 07.03.2022 = 4,9491 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 LINIE RECICLARE MASE PLASTICE 6.000 1.210 

2 ECHIPAMENT FOLIE 2.400 485 

TOTAL 8.400 1.695 
 

TOTAL BUNURI MOBILE 19.460 3.930 

 

Nota: Valoarea NU contine TVA.   
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va avea loc prin licitaţie publică cu strigare, organizată potrivit dispoziţiilor prezentului 

regulament. 

  

Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces orice persoane fizice sau juridice, române sau 
străine legal constituite, care au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să 
dobândească bunurile mobile ce se vind conform prevederilor NCPC si care respectă prevederile 
prezentului regulament. 

 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui 
mai bun preţ pentru bunurile mobile vândute în vederea maximizarii averii debitorului. 

 

 Art. 4 La cererea adjudecatarului, lichidatorul judiciar, cu acordul creditorului garantat, 
când acesta nu este adjudecatar, precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depaşeşte 
valoarea creanţei, poate stabili plata preţului în rate cu dobanda legală aferentă, numarul acestora, 
cuantumul şi data scadenţei lor, precum si suma care se plateşte de îndată drept avans. 
 
 
 Art. 5 Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de lichidatorul judiciar din 
oficiu, sau la cerere, menţionând aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, dupa caz, 
distribuirea sumei. 

B. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 

 Art. 6. După aprobarea prezentului regulament, lichidatorul judiciar va fixa termenul de 
vânzare a bunurilor mobile, ce va fi adus la cunoştiinţă publică prin publicaţii de vânzare, iar 
termenul stabilit pentru vânzare va fi de 5 zile de la afişarea publicaţiei de vânzare. 

Anunţul de licitaţie  trebuie să cuprindă: 

- denumirea si sediul lichidatorului judiciar; 

 - numarul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti; 

-  data, ora şi locul licitaţiei; 

- preţul de pornire precum şi bunurile mobile scoase la licitaţie; 

- numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului; 

- somaţia pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa il anunte pe 

lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare; 

- mentiunea ca ofertantii sunt obligaţi sa depuna pana la termenul de vanzare, o garantie 

reprezentand 10% din preţul de pornire a licitatiei. 

-semnatura si stampila lichidatorului judiciar. 

 

 ART. 7.  Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, telefon-
fax 0252/35.43.99, 0754.704.704, email:office@consultant-insolventa.ro; cel mai târziu cu o zi 
anterioara datei stabilite pentru licitaţie: 
 
- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire a licitaţiei 

pentru bunurile mobile pe care intenţionează sa le cumpere în contul GOGONEŢU MELANIA-
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GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ deschis la Banca Romaneasca Sucursala Dr. 
Tr. Severin sub nr. RO11BRMA0999100094525138, cu cel puţin 1 zi înainte de data stabilita pentru 
începerea licitaţiei. 

 

- Să depună contravaloarea caietului de sarcini în sumă de 300,00 lei plus TVA pentru toate 
bunurile mobile, respectiv 100,00 lei plus TVA pentru un singur bun mobil pe care intenţionează sa 
il cumpere. 
 

Sa depuna următoarele înscrisuri: 

 

a.) Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri: 

-copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii; 

-copie xerox după codul de identificare fiscală al societatii; 

-delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul unitatii; 

-copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat. 

              b.) Participanţii persone fizice: 

-copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa 
de  licitaţie. 

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

ART. 8. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a publicaţiei de 
vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită. 

ART. 9. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de pornire 
pentru bunurile mobile ce urmează a fi vândut la licitaţie. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunurile mobile prin 3 strigări succesive, la 
intervale de timp care să permită a se obţine opţiuni si supralicitări, pornind de la preţul oferit care 
este mai mare decat cel la care s-a facut evaluarea, iar în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest 
preţ. 

În cazul în care mai mulţi participanţi la licitaţie sunt dispuşi să plătească preţul anunţat, 
atunci se va stabili un pas de licitaţie, iar licitaţia va continua până când ultima ofertă a unui 
participant nu a fost supralicitată de catre ceilalţi participanţi. Pasul de licitaţie va fi cuprins între 1-
10 % din preţul de strigare. La trecerea de la un pas de licitaţie la altul se va lăsa un interval de timp 
de 5 (cinci) minute în cuprinsul căruia ofertanţii se pot hotărî dacă merg mai departe sau se retrag. 

ART. 10. Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la licitaţie preţul 
cel mai mare, dar nu mai puţin decat preţul stabilit prin raportul de evaluare. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care oferă preţul 
de pornire, acesta va fi declarat adjudecatar daca ofera cel puţin preţul stabilit prin evaluare. 

ART. 11. În cazul în care nici un participant nu oferă preţul de pornire, administratorul 
judiciar va consemna această împrejurare în procesul verbal de licitaţie şi va amana licitaţia. 

ART. 12. Lichidatorul judiciar va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea şedinţei de 
licitaţie, în cuprinsul căruia se vor consemna: 

- locul, data si ora cand licitatia a inceput si s-a terminat, 
- numele si prenumele lichidatorului judiciar; 
- numele, prenumele participanţilor la licitaţie cu aratarea sumelor oferite de fiecare; 
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- descrierea bunului vandut; 
- preţul rezultat din vanzarea bunului; 
- numele sau denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare. 

ART.  13. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de 
lichidatorul judiciar şi participanţii la licitaţie. 

ART. 14. Adjudecatarul bunurilor mobile va depune preţul în contul unic de insolventa al 

GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ în cel mult 5 de 
zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă in contul preţului, dacă nu se 
stabileşte în alt mod. 

ART. 15. Celorlalţi participanţi li se va restitui cauţiunea depusă mai puţin comisionul 
bancar şi contravaloarea caietului de sarcini. 

ART. 16. Daca ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 zile, bunurile mobile se 
vor scoate din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie 
precum si eventuala diferenta de preţ. 

ART. 17.  Dacă la noul termen de licitaţie bunurile mobile nu au fost vândute, fostul 
adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea acestora. 

ART. 18. După plata integrală a preţului, in termen de 5 zile de la data semnarii procesului  
procesului verbal de licitaţie, se va întocmi actul de adjudecare.  

ART. 19. În vederea valorificării bunurilor mobile mai sus mentionate lichidatorul judiciar 
propune a se organiza serii de licitaţii, astfel: 

Licitatiile publice cu strigare privind valorificarea bunurilor mobile din patrimoniului 

debitoarei GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ vor fi 
organizate de lichidatorul judiciar dupa data aprobarii prezentului regulament de valorificare de 
catre adunarea creditorilor si se vor relua la un termen de minim 10 zile pana la valorificare 
conform prezentului regulament: 

- o serie de licitatii va cuprinde 6 (sase) ședințe de licitație, la preţul de pornire stabilit 
conform Raportului de evaluare nr. 27 din data de 07.03.2022  – pentru bunurile mobile de tipul 

stocuri *MIJLOACE FIXE* - localizate in: Sat Halânga, Comuna Izvoru Bârzii, Judeţul 
Mehedinţi ce apartin societatii debitoarei GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, respectiv: 

 Bunuri mobile de tipul: 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile 
VALOAREA DE 

PIATA 

Curs valutar la 07.03.2022 = 4,9491 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 
Remorca REMA MEUSEL (an aprox. 1980), MH-37-
GMG  11.060 2.235 

TOTAL 11.060 2.235 
         
 Bunuri pentru care s-a ajuns la concluzia ca utilizarea cea mai probabila, mai adecvata si 

care genereaza cea mai mare valoare este aceea de a se comercializa ca DESEURI, datorita 
urmatoarelor: 

- Bunurile sunt defecte iar costul cu reparatia depaseste valoarea de piata a acestora; 
- Datorita vechimii bunurilor nu se mai gasesc pe piata piese de schimb; 

 

Nr. 
crt. 

Denumire Bunuri Mobile VALOARE DESEURI  

Curs valutar la 07.03.2022 = 4,9491 lei/ 1 euro LEI EURO 

1 LINIE RECICLARE MASE PLASTICE 6.000 1.210 
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2 ECHIPAMENT FOLIE 2.400 485 

TOTAL 8.400 1.695 
 

TOTAL BUNURI MOBILE 19.460 3.930 

 

Nota: conform reglementarilor legale in vigoare, deseurile nu sunt afectate de TVA, avand 
regim de „Taxare inversa”.   
 

Art. 20. După acestă perioadă în situaţia în care bunurile mobile din proprietatea 

GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ nu au fost 
valorificate, se va solicita adunării creditorilor acordul privind reducerea preţului de pornire a 
licitaţiei sau stabilirea unei noi strategii de valorificare. 

 

 Art. 21. La trecerea de la un pas de licitaţie la altul se va acorda un timp de minim 5(cinci) 
minute în intervalul căruia ofertanţii  pot decide dacă supraoferteaza. 

In ipoteza in care la licitatia organizata se prezinta mai multi ofertanti se va proceda astfel: 

-se va stabili ordinea in care participantii la licitatie prezinta ofertele de pret. Aceasta se va 
stabili prin tragere la sorti cu biletele numerotate de la 1 la X ( x= numar de participanti). 

-primul participant stabilit prin tragere la sort va oferi cel putin pretul  de pornire a licitatiei. 

-al doilea participant, respectiv urmatorii participanti vor oferi in mod obligatoriu pretul 
stabilit anterior plus pasul de licitatie convenit. 

Art. 22. In masura in care vor exista ofertanti pentru bunurile mobile din patrimoniul 

debitoarei GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, 
lichidatorul judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor ofertele de vanzare directa precum 
si regulamentul de vanzare prin negociere directa cu pas de supraoferta. Diminuarea pretului de 

vanzare a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ se va face numai cu acordul adunarii creditorilor. 

Notă*: Referitor la demersurile de expunere pe piaţă a bunurilor mobile din proprietatea 

falitei GOGONEŢU MELANIA-GABRIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALÃ, în 
vederea valorificării, lichidatorul judiciar va proceda la publicarea in ziarele locale ( minim un 
ziar local - Infostar, Obiectiv Mehedintean, Piata Severineana, etc.) si ziare nationale (minim un 
cotidian de larga circulatie - Jurnalul National, Adevarul, Evenimentul zilei, etc.) a anuntului de 
vanzare, publicarea pe site-uri specializate de publicitate (www.olx.ro, 
www.bunuridinlichidare.ro, www.lajumate.ro, etc.) a anuntului de vanzare, pe site-ul 
lichidatorului judiciar (www.consultant-insolventa.ro), pe site-ul UNPIR. 

 
 

Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti 
prin  asociat coordonator Neagoe Roxana-Violeta 

lichidator judiciar al 
GOGONETU MELANIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

 


