
PROCES - VERBAL DE LICITAŢIE NR. 1 
din data de 26.11.2014

încheiat astăzi 26.11.2014, orele 10:00, la sediul lichidatorului judiciar Yna 
Consulting SPRL, situat în mun. Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. 
KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, de către lichidatorii judiciari, asociaţi prin contract, YNA 
Consulting SPRL, Visai Consulting SPRL, Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru 
Valentina, Consultant Insolvenţă SPRL, desemnaţi să administreze procedura de faliment 
a debitorului SC Mach Distribution SRL, societate în faliment, cu sediul în Drobeta-Turnu- 
Severin, str. Smochinului nr. 15, jud. Mehedinţi, cod de identificare fiscală 6667349 şi nr. de 
ordine în Registrul Comerţului J25/444//2003, în dosar nr. 6067/101/2009 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinţi.

Licitaţia a fost făcută publică prin afişarea publicaţiei de vânzare din data de 
20.11.2014 la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în mun. 
Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, precum 
şi în ziarul de circulaţie naţională Curierul Naţional din data de 21.11.2014 şi în ziarul local 
Datina din data de 21.11.2014.

Se dă citire publicaţiei şi se prezintă condiţiile vânzării, sarcinile ce există asupra 
bunurilor imobile şi ofertele primite astfel:

Se pune în vânzare bunul imobil *Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în 
execuţie compusă din Extindere P+l şi Supraetajare construcţie existentă, cu terenul 
aferent situat în B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în 
C.F. nr. 3125/N Drobeta-Turnu-Severin. Terenul are suprafaţa de 1.100,93 mp (în 
schiţa cadastrală 1.208,71 mp), din care 952,61 mp în exclusivitate şi 148,32 mp în 
indiviziune*, la preţul de pornire a licitaţiei de 1.000.000,00 lei exclusiv TVA, bun pentru 
care s-au înscris la licitaţie următorii doi ofertanţi:

1. SĂVOIU P. NICOLETA-LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu 
sediul profesional în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. 
Mehedinţi, cod unic de înregistrare 32696490, număr de ordine în Registrul Comerţului 
F25/31/2014, prin împuternicit dl. BĂLŢĂŢEANU DRAGOŞ-GEROGE, CNP 
1800509250044, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 
43A, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 319545 eliberat de SPCLEP 
Drobeta-Turnu-Severin la data de 27.04.2010, împutenicit prin delegaţia nr. 05/2014;

2. SC EVOLUTION DROBETA SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta-Turnu- 
Severin, str. Numa Pompiliu, nr. 34, biroul nr. 1, jud. Mehedinţi, cod unic de înregistrare 
33077469, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/127/2014, prin împuternicit dl. 
PĂUNA ION, CNP 1740708250539, cu domiciliul în Drobeta-Turnu-Severin, str. Tabla 
Buţii, nr. 100, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 298478 eliberat de 
SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 20.08.2009, împutenicit prin împuternicirea nr. 
21/25.11.2014;

Până la data şi ora stabilită pentru ţinerea licitaţiei publice cu strigare, se constată 
faptul că, s-au prezentat la licitaţie doi ofertanţi, respectiv:

1. SĂVOIU P. NICOLETA-LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu 
sediul profesional în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 43A, jud. 
Mehedinţi, cod unic de înregistrare 32692490, număr de ordine în Registrul Comerţului 
F25/31/2014, prin împuternicit dl. BĂLŢĂŢEANU DRAGOŞ-GEROGE, CNP 
1800509250044, cu domiciliul în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, str. Independenţei, nr. 
43A, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 319545 eliberat de SPCLEP 
Drobeta-Turnu-Severin la xlata de_27_.04.2010, împutenicit prin împuternicirea nr. 05/2014,



care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei cu OP nr. 2/25.11.2014 şi achitat 
garanţia de participare la licitaţie în sumă de 124.000,00 lei cu OP nr. 1/25.11.2014, conform 
caiet de sarcini, în contul SC MACH DISTRIBUTION SRL, pentru bunul imobil 
*Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în execuţie compusă din Extindere P+l şi 
Supraetajare construcţie existentă, cu terenul aferent situat în B-dul Tudor 
Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N Drobeta- 
Turnu-Severin. Terenul are suprafaţa de 1.100,93 mp (în schiţa cadastrală 1.208,71 
mp), din care 952,61 mp în exclusivitate şi 148,32 mp în indiviziune*;

2. SC EVOLUTION DROBETA SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta- 
Turnu-Severin, str. Numa Pompiliu, nr. 34, biroul nr. 1, jud. Mehedinţi, cod unic de 
înregistrare 33077469, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/127/2014, prin 
împuternicit dl. PĂUNA ION, CNP 1740708250539, cu domiciliul în Drobeta-Turnu- 
Severin, str. Tabla Buţii, nr. 100, jud. Mehedinţi, ce se legitimează cu CI seria MH nr. 
298478 eliberat de SPCLEP Drobeta-Turnu-Severin la data de 20.08.2009, împutenicit prin 
împuternicirea nr. 21/25.11.2014, care a achiziţionat caietul de sarcini în sumă de 300,00 lei 
cu OP nr. 1/25.11.2014 şi achitat garanţia de participare la licitaţie în sumă de 124.000,00 lei 
cu OP nr. 2/25.11.2014, conform caiet de sarcini, în contul SC MACH DISTRIBUTION 
SRL, pentru bunul imobil *Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în execuţie compusă 
din Extindere P+l şi Supraetajare construcţie existentă, cu terenul aferent situat în B- 
dul Tudor Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N 
Drobeta-Turnu-Severin. Terenul are suprafaţa de 1.100,93 mp (în schiţa cadastrală
1.208,71 mp), din care 952,61 mp în exclusivitate şi 148,32 mp în indiviziune*.

Lichidatorul judiciar a prezentat celor doi ofertanţi documentele depuse în vederea 
participării la licitaţie, iar în urma studierii acestora, au precizat că nu au obiecţiuni cu privire 
la inexistenţa unor documente solicitate prin caietul de sarcini şi anunţul de vânzare.

Se aduce la cunoştinţă ofertanţilor faptul că pasul de licitaţie este de 15% din preţul 
de pornire a licitaţiei, pas care a fost stabilit de către reprezentanţii lichidatorilor judiciari, în 
scopul maximizării averii debitoarei.

Referitor la pasul stabilit, împuternicitul SC Evolution Drobeta SRL, respectiv dl. 
Păuna Ion, precizează că are obiecţiuni în sensul că nu este de acord cu pasul de 15%, şi a 
solicitat temeiul legal pentru această decizie. Cu privire la acest aspect, lichidatorul judiciar a 
precizat că este în atribuţiunea lichidatorului judiciar de a stabili pasul de licitaţie. Luând act 
de această precizare, împuternicitul SC Evolution Drobeta SRL, respectiv dl. Păuna Ion, 
precizează că înţelege să participe la licitaţie în condiţiile stabilite.

De asemenea, împuternicitul Săvoiu P. Nicoleta -Liliana întreprindere Individuală, 
respectiv dl. Bălţăţeanu Dragoş precizează că este de acord cu pasul stabilit de către 
lichidatorul judiciar.

Se trece la licitatia propriu zisa.
Prima strigare: - SĂVOIU P. NICOLET A-LILIANA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ oferă 1.000.000,00 lei exclusiv TVA
- SC EVOLUTION DROBETA SRL oferă 1.150.000,00 lei

exclusiv TVA;
A doua strigare: - SĂVOIU P. NICOLET A-LILIANA ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ oferă 1.330.000,00 lei exclusiv TVA;
- SC EVOLUTION DROBETA SRL oferă 1.480.000,00 lei

exclusiv TVA;
A treia strigare: - SĂVOIU P. NICOLETA-LILIANA ÎNTREPRINDERE

INDIVIDUALĂ se retrage;
- SC EVOLUTION DROBETA SRL menţine oferta în sumă



Bunul imobil *Supermarket Carpaţi (Kl), construcţie în execuţie compusă din 
Extindere P+l şi Supraetajare construcţie existentă, cu terenul aferent situat în B-dul 
Tudor Vladimirescu, nr. 113, cu nr. cadastral 1627, intabulat în C.F. nr. 3125/N 
Drobeta-Turnu-Severin. Terenul are suprafaţa de 1.100,93 mp (în schiţa cadastrală
1.208,71 mp), din care 952,61 mp în exclusivitate şi 148,32 mp în indiviziune*, se 
adjudecă de SC EVOLUTION DROBETA SRL, cu sediul social în municipiul Drobeta- 
Turnu-Severin, str. Numa Pompiliu, nr. 34, biroul nr. 1, jud. Mehedinţi, cod unic de 
înregistrare 33077469, număr de ordine în Registrul Comerţului J25/127/2014 la preţul de 
1.480.000,00 lei exclusiv TVA.

Diferenţa de preţ în cuantum de 1.711.200,00 lei va fi consemnată în termen de 30 de 
zile în contul unic de insolvenţă al debitoarei SC MACH DISTRIBUTION SRL, nr. 
R078RNCB0179034573980017 , deschis la Banca Comerciala Română Sucursala Drobeta 
Tumu Severin, potrivit art. 512 C. Proc. Civ.

Cumpărătorul declară că a luat la cunoştinţă de starea în care se află bunul imobil 
adjudecat şi este de acord cu achiziţionarea bunului respectiv.

Ofertanţii nu au niciun fel de obiecţiuni cu privire la desfăşurarea licitaţiei, exceptând 
obiecţiunea formulată cu privire la pasul de licitaţie stabilit.

Adjudecatarul, în situaţia în care nu va achita preţul la care a adjudecat imobilul în 
termenul stabilit, va pierde garanţia de participare la licitaţie depusă, iar ofertantului care a 
pierdut licitaţia, urmează a i se restutui garanţia de participare la licitaţie depusă, în termen de 
5 zile.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal în 4 (patru) exemplare, din care
, unul pentru lichidatorul judiciar şi căte unul pentru

Licitatori,
P. NICOLETA-LILIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

prin împuternicit Băltăteanu Dragoş-George

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru v W ntina

f  / /  SC EVOLUTION DROBETA SRL

unul pentru a fi depi|^^|f<^ 
fiecare licitator.

Lichidatori judici 
YNA Consulting

Visai Consulting

1 cauzei

SĂVOIU

Consultant Insolvenţă SPRL prin împuternicit Păuna Ion


