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REGULAMENT 

de organizare al licitaţiei privind vânzarea bunurilor imobile din averea debitoarei SC 
MORETTI PLAZA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea bunurilor imobile situate în Drobeta-Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi, 
aflat în proprietatea SC MORETTI PLAZA SRL, societate în faliment, cu sediul în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Orly, nr. 73, bl. S.4, sc. 7, ap. 1, jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul J25/67/2008, cod de identificare fiscală 23145361, 
identificate după cum urmează: 

- SPAŢIU COMERCIAL – INVESTIŢIE ÎN CURS  situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 
Crişan, nr. 148, judeţ Mehedinţi, compus din spaţii destinate activităţilor comercial - 
administrative, într-o clădire de tip Spartial + P+1E +M , cu suprafaţa construită de 420,00 mp 
(conform masurători aferente raportului de evaluare din 30.11.2011 întocmit de evaluator 
Nicolae Ularu – leg. 4337 pentru executorul judecătoresc Popescu Alin) şi teren în suprafaţă 
totală de 896,00 mp. Proprietatea nu este întabulată. Terenul este format din 2 parcele cu 
suprafaţa de 448 mp înscrise în cartea funciară 56377 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo 
CAD: 319/2/2 şi cartea funciară 54976 Drobeta-Turnu-Severin, număr topo CAD: 319/2/1 – 
valoarea de pornire a licitaţiei este 178.700,00 euro (exclusiv TVA), din care teren 
57.300,00 euro (exclusiv TVA). 

Identificare. Arii 
Este o clădire cu finisaje (la parter si subsol) şi dotări normale. Suprafeţele clădirii sunt: 
- aria construită (Sc) - 420,00 mp 
- aria desfăşurată (Sd) – 1260,00 mp 
- aria utilă (Su) – 1002,00 mp 
Data construirii. Caracteristici contructive 
Anul de punere în funcţiune al clădirii este aprox 2008. Caracteristicile sale constructive 

sunt: 
 

� fundaţii   fundaţii continue din beton armat 
� structura   zidărie portantă de cărămidă si BCA la parter iar la 

mansardă – zidărie de caramidă 
� planşee   din beton peste nivelele inferioare 
� închideri   cărămidă si BCA 
� compartimentări interioare zidărie de cărămidă şi BCA; la etaj I şi mansardă 

pereţii despărţitori nu sunt executaţi 
� acoperiş   nu este executat 
� pardoseli   executate doar la subsol.  
� tâmplărie   profil aluminiu şi geam termopan la subsol şi parter 
� tencuieli   gletuite la subsol şi parter 
� zugrăveli   lavabile 
� instalaţii sanitare   la grupurile sanitare, apa, canalizare – la subsol şi parter 
� instalaţii electrice  alimentare la surse de curent, prize, iluminat,  curenţi slabi -

– la subsol şi parter 
� încălzire centrală  - lipsă 
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� Instalaţii de ventilaţie şi aer condiţionat - fără 
� Instalaţii şi sistem de pază-alarmă, protecţie, anti-incendiu (senzori+hidrant) fără  

 
 Construcţii speciale, echipamente ataşate 
 Clădire din PVC cu suprafaţa de aprox 20 mp utilizată ca dispecerat taxi. Nu a fost 

considerată în cadrul evaluarii, fiind o construcţie provizorie 
Starea fizică este bună. Imobilul este parţial finalizat. Accesul la etaj I şi mansardă se 

asigură pe o scară exterioară din beton.  
S-a estimat un necesar de investit de aprox. 125.400 euro respectiv 100 euro/mp /Sc; 
 
- teren intravilan în suprafaţă totală de 450 mp, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str. 

Mihail Kogălniceanu, nr. 16, jud. Mehedinţi, înscris în cartea funciară nr. 55611, nr. 
cadastral vechi 7846 şi nr. cadastral nou 55611 - valoarea de pornire a licitaţiei este 
28.800,00 euro (exclusiv TVA). 

 
Utilităţi: energie electrică, apa, termoficare, canalizare;  
Deschidere la stradă: 30 ml la str. Mihail Kogălniceanu; 

 Tip drum acces: asfaltat. 

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 bunurilor imobile se vor organiza serii de câte trei licitaţii, 
astfel: 

- prima serie va cuprinde 3 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor imobile va fi 
cel înscris în raportul de evaluare; 

- a doua serie va cupride 3 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor imobile va fi 
redus cu 10% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a treia serie va cupride 3 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor imobile va fi 
redus cu 25% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a patra serie va cupride 3 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor imobile va fi 
redus cu 40% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare; 

- a cincea serie va cupride 3 licitaţii la care preţul de vânzare al bunurilor imobile va fi 
redus cu 50% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare. 

Dacă bunurile imobile 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 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 sediul 
debitoarei din Drobeta-Turnu-Severin, str. Orly, nr. 73, bl. S.4, sc. 7, ap. 1, jud. Mehedinţi cât 
şi la sediul Primăriei în circumscripţia căreia se află sediile bunurilor imobile respective, la 
locul situării imobilelor bunurilor respective, de asemenea. Cu cel puţin cinci zile înainte de 



 3

data primei licitaţii, se va publica în două ziare de răspândire locală şi unul de răspândire 
naţională, ultimul anunţ 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 MORETTI PLAZA SRL, dovada achiziţionării caietului de sarcini 
care cuprinde şi regulamentul de vânzare contra sumei de 150,00 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 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. 
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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 faliment 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 care O.C.P.I. 
Mehedinţi refuză intabularea dreptului de proprietate în favoarea cumpărătorului.  

 

 

       Lichidator judiciar, 

                                                           Yna Consulting SPRL 

 


