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REGULAMENT 
 

de organizare a licitaţiei privind vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei  
SC MOVAL PLAST SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
 

 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 

 
 Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea SC MOVAL 
PLAST SRL societate în faliment, cu sediul în sat Şimian, comuna Şimian, nr. 6, str. 21, 
jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J25/102/2013, cod de identificare fiscală 15629492, identificate mai jos, va avea loc prin 
licitaţie publică, organizată în baza  art. 116 alin. 2, art. 120 alin. 2 din Legea nr. 
85/2006, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum urmează: 
 

Denumire produs 

Durata 
normală de 

utilizare 
(ani)  

Durata 
utilizării   

(ani) 

Valoare de 
inventar               

(lei) 

Valoare de 
înlocuire 

actualizată               
(lei) 

Du Df De 

Valoare de 
piaţă pentru 
lichidare la 
21.02.2014 

1. Autoutilitară DACIA PICK-UP cu 
nr CS-06-MOV 5 9 18.325,41 27.000 0,20 0,40 0,75 1.620 

2. Autoturism FORD TRANSIT cu nr 
BH-02-DIX 5 19 40.000,00 40.000 0,05 0,20 0,75 300 

4. Motofierăstrău MS 361  4 9 1.843,70 2.212 0,50 0,80 0,75 664 

5. Cazan ECOS RLGY 30 kw  8 9 5.000,00 5.000 0,50 0,80 0,75 1.500 

6. Cazan gazeificare  8 9 5.449,96 5.450 0,50 0,80 0,75 1.635 

7. Panou solar JG 1658-24 200  8 6 1.994,00 1.994 0,50 0,80 0,75 598 

8. Sistem calcul PENTIUM  4 6 2.500,00 2.500 0,10 0,80 0,75 150 

9. Sistem calcul monitor imprimantă  4 6 1.848,60 1.849 0,10 0,80 0,75 111 

10. Laptop  4 6 3.018,32 3.018 0,10 0,80 0,75 181 

11. Masă ERLANGER 4 6 2.504,20 2.504 0,50 0,80 0,75 751 

12. Centrală termică FERROLI 8 4 5.885,26 5.885 0,50 0,80 0,75 1.766 

13. Canapea PARIGI 4 4 1.764,71 1.765 0,50 0,80 0,75 530 

14. Boiler cu două serpentine 8 4 2.172,64 2.173 0,50 0,80 0,75 652 

TOTAL 92.306,80 101.350 10.457 

 
* Fişa mijloacelor fixe pusă la dispoziție de beneficiară și din copiile după 

documentele enumerate la punctul C 

* Din inspecţia făcută în 04.01.2014 în localitatea Băile Herculane, împreună cu 

reprezentantul beneficiareid-l Moșuț Constantin și d-l ec Motoi Gogu, când s-au executat 

şi fotografiile anexate 
* Informaţii culese de pe internet, specifice pieţei acestor mijloace fixe.  

 
I. DESCRIEREA BUNURILOR:  

I.1.AutoutilitarăDACIAPICK-UPcu nr de înmatriculare CS-06-MOV 

Caracteristici tehnice: 

- Categoria: AUTOUTILITARA 
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 - Caroseria: CAMION,2UŞI 
- Marca: DACIA 
- Tip: D16117/PICK UP 1.9D 

- Nr omologare / an fabricaţie: FADA2L1111T3AE3/ 2005 
- Nr identificare: UU1D1611753468922 

- Masa proprie (kg): 1125 
- Masa totală max autorizată (kg): 1900 
- Nr locuri: 2 
- Dimensiuni de gabarit (mm): L=4674; l=1636; h=1550 
 

- Motorul 
Tip: F8Q-P6 
Serie: UA19026 

Cilindree (cm3): 1870 
Putere (kw)/ Turaţie (min-1): 45 / 4500 

Sursă de energie: MOTORINĂ 
- Nr de axe: 2 
- Dimensiunile anvelopelor 

Faţă:   175 R14C 99 /98 N 
Spate: 175 R14C 99 / 98 N 

- Viteza de circulaţie maximă (km/h): 136 
- Capacitate rezervor (l): 50 
- Culoare: ALB 

- Certificat de înmatriculare: nr C00091277S 
- Seria cărţii de identitate: E380205 

- Deţinător: S.C. MOVAL PLAST SRL 
- Dotarea autoturismului supus evaluării este cea standard.  
- Starea tehnică: stadiu avansat de uzură, fiind utilizată 9 ani în activitatea de 

transport persoane şi materiale pentru societăţi comerciale. Posedă plăcuţele de 
identificare; sunt urme vizibile de deformaţii, coroziune, deteriorări; nu s-a putut 

afla istoricul utilizării pentru cei 9 ani de viaţă; motorul este în stare de funcţionare. 
Km la bord nu sunt reali utilizării (din declaraţiile reprezentantului beneficiarei, 
sunt peste 150.000 mii de km parcurşi). 

- durata normală de funcţionare conform HG 2139/2004, grupa 2.3.2.1.1. = 4-6 ani  
- valoare de inventar 18.325,41 lei  

- stare tehnică: nesatisfăcătoare. 
 
 

I.2.Autoturism FORD TRANSIT cu nr de înmatriculare BH-02-DIX 

Caracteristici tehnice: 

- Categoria: AUTOTURISM A 717 677 
 - Caroseria: 1 VOL.MINIBUS, 3+1 UŞI  
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- Marca: FORD 
- Tip: TRANSIT 100 
- Nr omologare / an fabricaţie: AAFR11121FI8AX2/ 1995 

- Nr identificare: WFOHXXGBVHST37277 
- Masa proprie (kg): 1773 

- Masa totală max autorizată (kg): 2800 
- Nr locuri: 9 
- Dimensiuni de gabarit (mm): L=5368; l=1972; h=2036 
- Motorul 
Tip: FORD 4HB 

Serie: VG07M078 
Cilindree (cm3): 2498 
Putere (kw)/ Turaţie (min-1):56.00 / 4000  

Sursă de energie: MOTORINĂ 
- Nr de axe: 2 

- Dimensiunile anvelopelor 
Faţă:   195 R14C 102 / 100 P 
Spate: 195 R14C 102 / 100 P 

- Viteza de circulaţie maximă (km/h): 122 
- Capacitate rezervor (l): 60 

- Culoare: ROȘU 
- Certificat de înmatriculare: nrB00046292H 
- Seria cărţii de identitate:710068 

- Deţinător: S.C. MOVAL PLAST SRL 

- Proprietar: Barbeș Ilie din Oradea 
- Dotarea autoturismului supus evaluării este cea standard.  
- Starea tehnică: stadiu avansat de uzură, fiind neutilizat din cauza multiplelor 

defecțiuni. Este parcat în curtea Pensiunii. 
- durata normală de funcţionare conform HG 2139/2004, grupa 2.3.2.1.1. = 4-6 ani  
- valoare de inventar 40.000 lei  
- stare tehnică: nesatisfăcătoare. 

 

I.3.Autoturism DAWOO CIELO – nu a fost prezentat pentru inspecție și nu se 

evaluează. 

 

Restul bunurilor mobile nu au fost prezentate pentru inspecție, mai puțin centrala 
termică FERROLI care s-a identificat la imobilul locuință din Pecinișca. Aceste bunuri se 
evaluează utilizând valorile de inventar și uzurile scriptice conform HG 2139/2004. 

 
 Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces neîngrădit toţi cumpărătorii potenţiali 
care respectă prevederile prezentului regulament. 
 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este 
obţinerea celui mai bun preţ pentru activele vândute. 
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Art. 4. În vederea valorificării bunurilor mobile se vor organiza serii de licitaţii, 
astfel: 

- prima serie va cuprinde 1 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor 

mobile va fi cel înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen 

de 15 de zile, următoarele 3 licitaţii săptămânal în ziua de miercuri a 

săptămânii; 

- a doua serie va cuprinde 3 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 10% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a treia serie va cuprinde 3 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 25% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a patra serie va cuprinde 3 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 40% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a cincea serie va cuprinde 3 licitaţii săptămânale în ziua de miercuri a 

săptămânii la care preţul de vânzare al bunurilor mobile va fi redus cu 50% 

faţă de preţul înscris în raportul de evaluare. 

Dacă bunurile nu vor fi valorificate se va convoca Adunarea Creditorilor în 

vederea stabilirii unei noi strategii de vânzare. 

 
 CAP. II. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 
 Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 
761 N.C. proc. civ., lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa publicaţia de vânzare la sediul 
debitoarei, iar cu cel puţin cinci zile înainte de data primei licitaţii, va publica în două 
ziare de răspândire locală şi unul de răspândire naţională anunţul privind organizarea 
licitaţiei. 
 Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire, precum 
şi bunurile scoase la licitaţie. 

ART. 6. Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul 
lichidatorului judiciar, până la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de licitaţie: 

- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  cauţiunii de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei pentru bunurile pe care intenţionează să le cumpere, 
în contul SC MOVAL PLAST SRL, nr. RO 06 BRDE 260SV44570012600, 
deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Drobeta-Turnu-
Severin; 

- dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi regulamentul de 
vânzare, contra sumei de 100,00 lei; 

- următoarele înscrisuri. 
a.) Participanţii persoane juridice: 
- copie xerox după certificatul de înmatriculare; 
- copie xerox după codul de identificare fiscală; 
- delegaţie reprezentant legal; 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat; 
b.) Participanţii persoane fizice: 
- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la 
licitaţie. 
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CAP. III. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
ART. 7. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judiciar a 

publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită. 
ART. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de 

pornire al bunurilor ce urmează a fi vândute la licitaţie. 
Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare fiecare bun mobil prin trei strigări 

succesive, la intervale de timp care să permită a se obţine supralicitări, pornind de la 
preţul oferit care este mai mare decât cel de pornire a licitaţiei. 

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 de 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. 9. Lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la 
licitaţie preţul cel mai mare. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care 
oferă preţul de pornire, acesta va fi declarat adjudecatar. 

ART. 10. În cazul în care niciun participant nu oferă preţul de pornire, lichidatorul 
judiciar va consemna această împrejurare în procesul-verbal de licitaţie şi va sista 
licitaţia. 

ART. 11. Lichidatorul judiciar va întocmi un proces-verbal privind desfăşurarea 
şedinţei de licitaţie, în cuprinsul căruia se vor consemna participanţii la licitaţie, sumele 
oferite de fiecare, precum şi participantul care a oferit preţul cel mai mare. 

ART. 12. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de 
lichidatorul judiciar şi participanţii la licitaţie. 

ART. 13. Adjudecatarul bunului va depune preţul în contul de faliment al SC 
Diromar Prod SRL în cel mult 5 (cinci) zile de la data şedinţei de licitaţie, ţinându-se 
seama de cauţiunea depusă. 

ART. 14. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin 
comisionul bancar. 

ART. 15. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 (cinci) zile, 
bunul se va scoate din nou la vânzare, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de  
şedinţele de licitaţie precum diferenţa de preţ ce rezultă în urma celei de a doua licitaţii. 

ART. 16. Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost vândut, fostul adjudecatar 
este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea bunului. 

ART. 17. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului-verbal de licitaţie, 
se va întocmi actul de adjudecare. Potrivit art. 120 alin. 2 teza a I –a din Legea 85/2006 
procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de 
proprietate.  

        
 

                Lichidator judiciar, 
         Yna Consulting SPRL,  

              prin Motoi Gogu 
 


