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Proces-verbal nr. 2674/28.06.2022 
de afişare a anunțului de licitație publică din data de 06.07.2022 

 
 Încheiat astăzi 06.07.2022, 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 simplificată de insolvență a debitorului EL CONS SERVICE SRL – în faliment, in bankruptcy, 

en faillite, cu sediul social în localitatea Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 55, jud. Cluj, având CUI 
RO 255268, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/3394/1992, numit prin Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021. 

Am procedat la afişarea anunțului de licitație publică cu privire la vânzarea ÎN BLOC a 
bunurilor mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții, la prețul de pornire de 5.634 
EURO + TVA (la cursul BNR din data plății): Aparat de măsurat și control FUJIKURA FSM 18S, seria/tip 
5270; Mașină de suflat FREMCO, seria/tip 1550/an 2015; Hidraulic multipower pack FREMCO, seria/tip 
9328.1080/TR-3/4/2015; Control valce complete w. horses; Sondă canalizare; Pompă apă honda,  seria/tip 
WAAJ/2006/4.0 kw/52 kg; Still TS420 cu accesorii; Mai compactor RAMMAX, seria/tip DS-68/ 
RAMMAX; Lansator fibră optică 300 m; Demolator Hilti TE100, seria/tip HILTI TE1000; Spirală întindere 
9,73-10,51 mm; Freză stihl BT360. 

 
Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 90% din valoarea de piață 

stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, nr. 
268/21.01.2022 întocmit de Somlea Eval SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., depus la 
dosarul nr. 621/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. 

 
Afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat la sediul ales al lichidatorului judiciar din 

Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș. 
De asemenea, afişarea anunțului de licitație publică s-a efectuat și pe site-urile: www.consultant-

insolventa.ro; www.licitatii-insolventa.ro (www.portal.unpir.ro); www.publi24.com, www.okazii.ro, 
www.lajumate.ro, respectiv acesta a fost trimis spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data 
de 29.06.2022 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii. 
 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 28.06.2022 
 
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL,  
prin asociat coordonator ec. Popescu George 
 
 
 


