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Proces-verbal de afişare nr. 2804/07.07.2022 

a anunțului de licitație publică din data de 15.07.2022 

 
 Încheiat astăzi 17.05.2022, 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 de faliment a debitorului A.G.N. GROUP SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1171/1997, având CUI RO 9925949, confirmat prin Sentința 
civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă. 

Am procedat la afişarea anunțului de licitație publică pentru vânzarea în bloc a bunurilor 

imobile: Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 

5, jud. Timiș, având suprafața totală de 65,80 mp și suprafața utilă de 63,46 mp, cu 3 camere și 
dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-

C1-U5 Timișoara (Nr. CF vechi 39655), nr. cadastral/topografic 26224/2/3/XVII și Garajul nr. 5, 

situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei, nr 1-2, jud. Timiș, bateria II, cu 16,5 

mp teren concesionat, având suprafața totală de 17,81 mp și suprafața utilă de 17,81 mp, înscris în CF 

nr. 401166-C2-U1 Timișoara (Nr. CF vechi: 123366), nr. cadastral 40166-C2-U1 (Nr. topografic: 

26206/1/1/1/1/1/V), la prețul de 76.100 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății). 

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocurilor de marfă reprezintă 100% din valoarea de piață 
stabilită prin Raportul de evaluare nr. EVP 2021148 EPI/26.10.2021 întocmit de Exact Value Project SRL, 
depus la dosarul cauzei nr. 406/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă. 
 

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.okazii.ro, www.imediat.ro, 

www.lajumate.ro, respectiv acesta a fost trimis spre publicare în ziarul de largă circulație Național din data 
de 08.07.2022 și trimis spre afișare la avizierul Primăriei Municipiului Timișoara. 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
Data: 07.07.2022 

 

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


