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CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

cod de identificare fiscală 31215824 , înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

Drobeta Turnu Severin , str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, fax/tel: 0252/35.43.99, tel. 0742.592.183 

Timişoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, fax/tel: 0256/22.08.27, tel. 0745.267.676, 

e-mail: office@consultant-insolventa.ro ; web: www.consultant-insolventa.ro 

contbancar : RO09RZBR0000060015393937 , Raiffeisen Bank 

YNA CONSULTING SPRL 

cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Marasesti, nr. 18, jud. Mehedinti inregistrata Registrul Societatilor al 

Uninunii Nationale a Practicienilor in Insolventa sub nr. RFO II 0213, CUI RO 21146590 ; e-mail: expertyna@yahoo.com, telefon-fax 

0252328293,telefon mobil 0744528869 

 

 

REGULAMENT DE VALORIFICARE A BUNULUI IMOBIL * Spaţiu comercial – 
„Supermiva”, situat în Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jude.ul Timiş, CF 401198 

Lugoj * AL DEBITORULUI 

S.C. IZOMETAL - MAGELLAN S.R.L. DR. TR. SEVERIN ŞI METODA DE 

VALORIFICARE A ACESTUIA 

 

 
A. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art. 1. Lichidatorul judiciar propune vânzarea bun imobil, aflat în proprietatea debitoarei SC 
Izometal - Magellan SRL, societate în faliment , in bankrupcy , en faillite, cu sediul în Drobeta-Turnu-
Severin, str. I. C. Brătianu, nr.11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J25/276/2012, CUI 663331, după cum urmează: 

Propietate imobiliara compusa din : * spaţiu comercial – „Supermiva”, situat în Lugoj, str. Timişoarei, 
nr. 62, judeţul Timiş, CF 401198 Lugoj * va avea loc prin licitaţie publică, 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 dobandească 
bunul ce se vinde conf.art. 842 alin. 1 NCPC si care respectă prevederile prezentului regulament. 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidator prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai bun preţ 
pentru bunul imobil vândutîn vederea maximizarii averii debitorului. 

 Art. 4 La cererea adjudecatarului, lichidatorul , 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 îndatată drept avans. 
 Art. 5 Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de lichidator din oficiu, sau la 
cerere, menţionând aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, dupa caz, distribuirea 
sumei. 

 B. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 

 Art. 6. În termen de 5 zile de la aprobarea prezentului raport, lichidatorul judiciar va fixa 
termenul de vânzare a imobilului, ce va fi adus la cunoştiinţă publică prin publicaţii de vânzare, iar 
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termenul stabilit pentru vânzare va fi de 30 zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde va 
avea locul unde se va tine şedinta de licitaţie. 

Anunţul de licitaţie  trebuie să cuprindă: 

- denumirea si sediul lichidatorului; 

 - numarul dosarului de lichidare voluntara; 

-  data, ora şi locul licitaţiei; 

- preţul de pornire precum şi bunurile scoase la licitaţie; 

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

-  identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral precum si descrierea lui sumară; 

- menţiunea daca va fi cazul, ca imobilul se vide grevat de drepturile de uzufruct, servitute, uz, abitatie, 
intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci; 

- somaţia pentru toti cei care preţind vreun drept asupra imobilului sa il anunte pe lichidator 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; 

 

 ART. 7 Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul ales al 
lichidatorului judiciar,din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, sau Dr. Tr. Severin 

str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi respectiv la sediul debitoarei 

din localitatea Timisoara, str. Enric Baader, nr. 13, Timis,  telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com cel mai 
târziu până în data licitaţiei : 
 
- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul de pornire a licitaţiei 
pentru bunurile imobile pe care intenţionează să le cumpere, în contul SC Izometal - Magellan SRL 
deschis la Banca Carpatica, sub nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01. 

- Să depună contravaloarea caietului de sarcină în sumă de 500,00 lei. 
 
 

Sa depuna următoarele înscrisuri: 

 

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

- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii; 

- copie xerox dupăcodul de identificarefiscală al societatii 

- delegaţiereprezentant legal semnata de conducatorulunitatii; 

- copie xeroxdupăactul de identitate CI/BI pentrudelegat ; 

 

b.) Participanţii personae fizice: 
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- copie xeroxdupăactul 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 a publicaţiei de vânzare şi a 
ofertelor primite până la data stabilită. 

ART. 9. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul va anunţa preţul de pornire al bunului ce 
urmează a fi vândut la licitaţie. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunul imobil prin 3 strigări succesive, la intervale de 
timp care să permită a se obţine opţiuni si supralicitării, 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 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 hotărâ dacă merg mai departe sau se retrag. 

ART. 10. Lichidatorul va declara adjudecatar persoana care o 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 puţinpreţul stabilit prin evaluare. 

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

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

- locului, datei si orei cand licitatia a inceput si s-a terminat, 
- numele si prenumele lichidatorului; 
- numele, prenumele participanţilor la licitaţie cu aratarea sumelor oferite de fiecare 
- 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 şi 
participanţii la licitaţie. 

ART. 14. Adjudecatarul bunului imobil va depune preţul în contul de faliment al SC Izometal - 
Magellan SRL în cel mult 30 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 vor restitui cauţiunea depusă mai puţin comisionul bancar şi 
contravaloarea caietului de sarcini. 

ART. 16. Daca ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 30 zile, bunul se va scoate din 
nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie precum si eventuala 
diferenta de preţ. 
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ART. 17.  Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat 
să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea imobilului. 

ART. 18. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului verbal de licitaţie, se va întocmi 
actul de adjudecare.  

De asemenea se va întocmi contract de vânzare-cumparare privind transferul dreptului de 
propietate in forma autentica. 

ART. 19. În vederea valorificării bunului imobil se vor organiza serii de licitaţii, astfel: 

- prima serie de licitaţie va cuprinde 1 (una) sedinta de licitatie la preţul de pornire stabilit in 
raportul de evaluare la un termen de cel puţin 30 zile de la data publicării anunţului, urmând 5 (cinci) 
şedinţe de licitaţie la un termen de 2 săptămâni fiecare, la acelasi preţ stabilit prin raportul de evaluare; 

- a doua serie va cuprinde 6 (şase) sedinte de licitatie începând de la 90% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare, la un termen de 2 săptămâni fiecare; 

- a treia serie va cu prinde 6 (şase) sedinţe de licitaţie începând de la 80% din preţul de pornire 
stabilit în raportul de evaluare, la un termen de 2 săptămâni fiecare. 

Art. 20. După acestă perioadă în situaţia în care bunul imobil din proprietatea SC Izometal - 
Magellan SRL nu a fost valorificat, se va solicita adunării creditorilor acordul privind reducerea preţului 
de pornire a licitaţiei. 

 Notă*: Referitor la demersurile de expunere pe piaţă a bunurilor din proprietatea falitei SC 
Izometal - Magellan SRL, în vederea valorificării, lichidatorul judiciar va proceda la publicarea 
anunţurilor publicitare, în ziarul Piaţa Severineană, ziarul Infostar, ziarul Jurnalul National, publicaţii 
pe site-urile w.w.w.locbun.ro, w.w.w.mercador.ro, www.tocmai.ro, www.publi24.ro, 
www.anunturipublicitare.info, www.piata.ro, www.piataTM.ro, www.olx.ro, www.vand.ro, 
www.licitatii-insolventa.ro, precum şi amplasarea de bannere în locuri publice. 
 

Lichidator judiciar, 

Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu 

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

 


