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REGULAMENT 

de organizare al licitaţiei privind vânzarea bunului imobil situat în 
Drobeta-Turnu-Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 

înscris în CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul Mehedinţi, compus 
din suprafața de 486 mp teren curți construcții împreună cu construcțiile 

edificate pe acest teren, 
din averea debitoarei SC AVICENNA FARM SRL, societate în insolvenţă 

 
 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea bunului imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Piața 
Știrbei Vodă nr 4, cu număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N Drobeta 
TurnuSeverin judeţul Mehedinţi, aflat în proprietatea SC AVICENNA FARM 
SRL, societate în insolvenţă, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Avram Iancu, nr. 23, jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub numărul J25/605/1994, cod de identificare fiscală 5668761, 
identificat după cum urmează: 

- IMOBIL situat în Drobeta Turnu Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, cu 
număr cadastral 2583 înscris în CF nr 6449/N Drobeta TurnuSeverin judeţul 
Mehedinţi compus din suprafața de 486 mp teren curți construcții împreună cu 
construcțiile edificate pe acest teren.Imobilul este proprietatea beneficiareiS.C. 
AVICENA FARM SRL – preţul de pornire a licitaţiei este 70.000,00 euro 
(exclusiv TVA). 

 
DESCRIEREA IMOBILULUI 
■ Amplasamentul în zona centrală a Municipiului Drobeta Turnu Severin, cu 
vecini laN – str Smochinului, la E – Piața Știrbei Vodă, la S – Stănică Remus, la V 
– Stelescu Virgil. 
■ Accesulprincipal din Piața Știrbei Vodă cu deschidere de 20,40 mși pietonal 
din str Smochinului cu deschidere de 23,60 m. 
■ Utilităţile zonei: reţele curent electric, apă-canal, telefonie fixă şi mobilă, rețele 
gaz și termoficare, cablu TV. 
■ Caracteristici tehnice: 

- Suprafaţa este dreptunghiulară  
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- Deschiderea la Piața Știrbei Vodă de 20,40 m și la str Smochinului este de 
23,60 m  

- Suprafaţa este orizontală cu o întindere de 486 mp 
-Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt normale 
- Funcţiunea este de teren curți construcții într-o zonă rezidențială  

- Terenul nu este împrejmuit pe laturile vecine cu domeniul public (N și E), 

va avea loc prin licitaţie publică, organizată în baza  art. 116 alin. 2, art. 120 
alin. 2 din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2006, potrivit 
dispoziţiilor prezentului regulament. 
 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. 

Art. 4. În vederea valorificării bunului imobil se vor organiza 6 licitaţii la 
care preţul de vânzare al bunului imobil va fi cel aprobat de Adunarea 
Creditorilor, prima licitaţie la un termen de 30 de zile, următoarele licitaţii la 
un termen de 15 zile fiecare. 

În cazul în care nu se reuşeşte valorificarea, se va solicita aprobare 
privind modalitatea de continuare a procedurii de valorificare de la creditorul 
garantat Banca Comercială Română SA. 

 

 CAP. II. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 

 Art. 5. Cu cel putin treizeci de zile înainte de data primei licitaţii, în 
conformitate cu art. 504 C. proc. civ., lichidatorul judiciar va întocmi şi afişa 
publicaţia de vânzare la locul situării bunului imobil scos la vânzare din 
Drobeta Turnu Severin, Piața Știrbei Vodă nr 4, la sediul Primăriei în 
circumscripţia căreia se află sediul bunului imobil respectiv, la punctul de lucru 
al administratorului judiciar din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, 
bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. Cu cel puţin cinci zile înainte de data primei 
licitaţii, se va publica într-un ziar de răspândire locală şi unul de răspândire 
naţională, ultimul anunţ privind organizarea licitaţiei, precum şi pe pe site-uri 
de specialitate. 

 Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul licitaţiei, preţul de pornire, 
precum şi bunurile scoase la licitaţie. 
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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 bunul imobil pe care 
intenţionează să-l cumpere, în contul SC AVICENNA FARM SRL, 
nr. RO 54 BRDE 260SV44946382600 deschis la BRD Drobeta-
Turnu-Severin, dovada achiziţionării caietului de sarcini care 
cuprinde şi regulamentul de vânzare contra sumei de 300,00 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. 

 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 vândut la licitaţie. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunurile imobile prin trei 
strigări succesive, la intervale de timp care să permită a se obţine supralicitării, 
pornind de la preţul oferit care este mai mare decat cel de pornire al 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 
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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 bunurilor va depune preţul în contul de unic de 
insolvenţă  în cel mult 30 zile de la data sedinţei de licitaţie, ţinându-se seama de 
cauţiunea depusă. 

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

ART. 15. Dacă ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 30 zile, 
bunurile imobile se vor 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, inclusiv pierderea garanţiei de participare.  

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

ART. 17. După plata integrala a preţului licitat în baza procesului-verbal 
de licitaţie, se va întocmi actul (procesul verbal) de adjudecare. Întrucât art. 120 
alin. 2 teza a II –a din Legea 85/2006 prevede că atunci când legea impune 
pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi 
perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie, adjudecatarul 
împreună cu lichidatorul judiciar se vor prezenta la un notar public care va 
perfecta contractul de vânzare - cumpărare a bunurilor imobile adjudecate, pe 
cheltuiala cumpărătorului, în baza procesului - verbal de licitaţie, în situaţia în 
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care O.C.P.I. Mehedinţi refuză intabularea dreptului de proprietate în favoarea 
cumpărătorului.  

 

 

       Administrator judiciar, 

              Yna Consulting SPRL 


