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 Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş 
 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 
 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 
 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

ANUNȚ DE LICITAŢIE  PUBLICĂ 
 

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 255268, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3394/1992, prin lichidator 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, numit prin Încheierea 
de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021, 
anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA 
URMĂTOARELOR MIJLOACE DE TRANSPORT: 

Tip bun mobil AUTOUTILITARĂ N1 

Nr. inventar 21 
Dată achiziție 01.04.2015 
Nr. de înmatricualre CJ 29 RDX 
Marca MERCEDES BENZ 
Model comercial -Tipul varianta 310D / SPRINTER 
Categoria AUTOUTILITARĂ N1 
Caroseria BA02 obloane rabatabile 
Numărul de omologare/Anul fabricației B1ME6B1111K34E2/1998 
Numărul de identificare WDB9034231P792986 
Masă proprie (kg) 2118 
Total masă autorizată (kg) 3500 
Sarcină utilă max. Autoriz (kg) 1382 
Sarcină pe cârligul de remorcare - 
Maxima autorizată pe axa față 1600 
Maxima autorizată pe axa spate 2240 
Remorcabilă cu dispozitiv de frânare 2000 
Remorcabilă fără dispozitiv de frânare 750 
Numărul de locuri -Total/În față/pe scaun 6;2;6 
Dimenisuni de gabarit (mm) L 6405/ l 1995 / h 2155 
Motorul  

Tipul / Serie OM602.III / 00167761 
Putere 75 kW 
Cilindree 2874 cmc 
Turație (min-1) 3400 
Combustibil motorină 
Tractiune 2x4 Spate 
Cutie de viteze manuală 
KM Parcurși 342728 
An fabricație 1998 
Dimensiunea anvelopelor  

Față 225/70R15C 112/110R 
Spate 225/70R15C 112/110R 
Zgomotul ((db(A)) în mers / în staționare 77 / 86 
Viteza maximă constructivă (km/h) 135 
Capacitatea rezervorului (l) 75 
Culoare Alb 

Modificări ce nu afectează performanțele și 
caracteristicile de folosință a vehiculului 

cod tehnic: 602.980 

SJ/SA0361854/11.03.2014 
Starea bună 
Model/Dotări standard 
Accidente, lipsuri, defecțiuni nu 
Elemente necorporale (taxe, etc.) nu 
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Stare tehnică Funcțional, prezintă urme de uzură 

Localizare la data inspecției mun. Cluj Napoca, str. Speranței nr. FN, jud. Cluj, 
service auto 

Preț de pornire 
1.808 EURO + TVA 

(la cursul BNR din data plății) 
 

Tip bun mobil REMORCĂ SPECIALA O1 

Nr. inventar 45 

Dată achiiție 23.05.2013 

Nr. de înmatricualre CJ 27 RDX 

Marca REMA 

Model comercial -Tipul varianta CARROS / VR1350TC 

Categoria REMORCĂ SPECIALA O1 

Caroseria SG alte activități 

Numărul de omologare/Anul fabricației F5RE141111B2600/2006 

Numărul de identificare ROTM66B3360003 

Masă proprie (kg) 420 

Total masă autorizată (kg) 500 

Sarcină utilă max. Autoriz (kg) 1080 

Sarcină pe cârligul de remorcare 0 

Maxima autorizată pe axa față 0 

Maxima autorizată pe axa spate 1500 

Remorcabilă cu dispozitiv de frânare 0 

Remorcabilă fără dispozitiv de frânare 0 

Numărul de locuri -Total/În față/pe scaun 0;0;0 

Dimenisuni de gabarit (mm) L 5150 / l 2120 / h 2016 

Motorul  

Tipul / Serie - 

Putere - 

Cilindree - 

Turație (min-1) - 

Combustibil - 

Tractiune 1 FĂRĂ 

Cutie de viteze - 

KM Parcurși - 

An fabricație 2006 

Dimensiunea anvelopelor  

Față - 

Mijloc Spate 195R14C 106/104R 

Zgomotul ((db(A)) în mers / în staționare - 

Viteza maximă constructivă (km/h) 75 

Capacitatea rezervorului (l) - 

Culoare GRI 

Modificări ce nu afectează performanțele și 
caracteristicile de folosință a vehiculului 

POZ. 6 NR. IDENTIFICARE POANSONAT LA RAR 
TIMIȘ 

OB0489352 13.02.2006 

Starea satisfăcătoare 

Model/Dotări bună 

Accidente, lipsuri, defecțiuni nu 

Elemente necorporale (taxe, etc.) nu 

Stare tehnică Funcțional 

Localizare la data inspecției Loc. Suatu nr. 381, com. Suatu, jud.Cluj 

Preț de pornire 
480 EURO + TVA 

(la cursul BNR din data plății) 
Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%. 
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Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, 
mansardă, judeţul Timiș, în data de 11.08.2022, ora 10:00, iar în cazul în care mijloacele de transport nu 
vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 18.08.2022 ora 10:00, 
25.08.2022 ora 10:00, 01.09.2022 ora 10:00, respectiv în data de 08.09.2022 ora 10:00. 

 
Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, 

cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri: 
• oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 

10% din preţul de pornire al mijlocului de transport (la cursul BNR din data plății), în contul unic de 
insolvenţă al El Cons Service SRL (CUI RO 255268) -  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0645551201 
deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) 
din NCPC; 

• dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă 
al El Cons Service SRL (CUI RO 255268) -  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0645551201 deschis la 
Banca Transilvania SA; 

• documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în 
original și însoțite de copii conformate cu originalul). 
 

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 80% 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. 

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor de transport 
descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1518/2021 din data de 29.07.2021 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021; Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021; Procesul-verbal nr. 2077/18.05.2022 publicat în BPI 
nr. 8659/19.05.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat tipul de vânzare a bunurilor 
mobile reprezentând mijloace de transport, mașini și utilaje pentru construcții din averea debitorului El Cons 
Service SRL, prin licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei 
competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice 
pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului El Cons Service SRL: 
Autoutilitară N1, marca Nissan, tip  KYY60/Patrol, serie șasiu JN10KYY60U0200240, număr de înmatriculare 
CJ 24 RDX, an fabricație 1996, cilindree 2826 cmc, putere 85 kW, caroseria BB furgon, combustibil motorină, 
stare tehnică nefuncțională, culoare gri; Remorcă specială O1, marca REMA, serie șasiu ROTM66B3360003, 
număr de înmatriculare CJ 27 RDX, caroseria SG alte activități, culoare gri, an fabricație 2006, stare tehnică 
funcțională; Autoutilitară N1, marca Mercedes Benz, tip 310D/Sprinter, serie șasiu WDB9034231P792986, 
număr de înmatriculare CJ 29 RDX, an fabricație 1998, combustibil motorină, cilindree 2874 cmc, putere 75 
kW, caroserie BA02 obloane rabatabile, culoare alb, stare tehnică funcțională. 
 

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei 
competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 
1% - 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare. 

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare. 

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. 
  

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 
0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site 
www.consultant-insolventa.ro.  

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


