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REGULAMENT 

de organizare a şedinţei de supraofertare privind vânzarea bunului imobil *Imobil situat 

în Calea Timişoarei nr. 210, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi, din averea 
debitoarei SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, societate în faliment, in bankruptcy, en 

faillite 
ŞI METODA DE VALORIFICARE A ACESTUIA 

 
SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, societate în faliment, in bankruptcy, en 

faillite 
 
 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea bunului imobil * Imobil situat în localitatea Drobeta 
Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr. 210, județul Mehedinţi, compus din 
teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi construcţii*, aflat în proprietatea 
SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, Calea 
Timişoarei, nr. 210, jud. Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub numărul J25/132/1991, cod de identificare fiscală 1606049, societate în 
faliment, conform sentinţei comerciale nr. 204, din şedinţa publică din data de 
26.04.2010, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, secţia Comercială şi de 
Contencios Administrativ, în dosarul 3544/101/2009, identificat după cum 
urmează: 

- Imobil situat în Drobeta-Turnu-Severin, Calea Timişoarei nr 210, jud 
Mehedinţi, compus din teren în suprafaţă totală de 39.508,60 mp şi 
construcţii, identificat prin următoarele 12 corpuri: 
1. Carte Funciară nr 9435/N şi nr cadastral 3644 cu 
- teren intravilan - suprafaţa 2765,17 mp; 
2. Carte Funciară nr 4709/N şi nr cadastral 772/1 cu 
- 1CC - Teren intravilan - suprafaţa 32687,48 mp; 
3. Carte Funciară nr 4715/N şi nr cadastral 772/2 cu 
- C25 - Depozit înalt cu transportoare - suprafaţa construită la sol 1430,53 mp; 
- 25CC - Teren intravilan - suprafaţa 1430,53 mp; 
4. Carte Funciară nr 4716/N şi nr cadastral 772/3 cu 
- C24 - Depozit Club - Construcţie adm P+2  suprafaţa construită la sol 153,87 
mp; 
- 24CC - Teren intravilan - suprafaţa 153,87 mp; 
5. Carte Funciară nr 4717/N şi nr cadastral 772/4 cu 
- C26 - Construcţie adm P+3 - suprafaţa construită la sol 226,20 mp; 
- 26CC - Teren intravilan - suprafaţa 226,20 mp; 
6. Carte Funciară nr 4718/N şi nr cadastral 772/5 cu 
- C19’- Depozit Lacuri şi vopsele - suprafaţa construită la sol 606,12 mp; 
- 19'CC - Teren intravilan - suprafaţa 606,12 mp; 
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7. Carte Funciară nr 4719/N şi nr cadastral 772/6 cu 
- C19 - Atelier mecanic - suprafaţa construită la sol 645,54 mp; 
- 19CC- Teren intravilan - suprafaţa 645,54 mp; 
8. Carte Funciară nr 4714/N şi nr cadastral 772/7 cu 
- C12 - Depozit Carbid - suprafaţa construită la sol 293,26 mp; 
- 12CC - Teren intravilan - suprafaţa 293,26 mp; 
9. Carte Funciară nr 4713/N şi nr cadastral 772/8 cu 
- C45 - Vestiare+birou - suprafaţa construită la sol 51,43 mp; 
- 45CC - Teren intravilan - suprafaţa 51,43 mp; 
10. Carte Funciară nr 4712/N şi nr cadastral 772/9 cu 
- C22 - Şopron depozitare - suprafaţa construită la sol 445,19 mp; 
- 22CC - Teren intravilan - suprafaţa 445,19 mp; 
11. Carte Funciară nr 4711/N şi nr cadastral 772/10 cu 
- C51 - Staţie pompe - suprafaţa construită la sol 52,82 mp; 
- C54 - Magazie construcţii - suprafaţa construită la sol 17,25 mp; 
- C56 - Birou construcţii - suprafaţa construită la sol 16,00 mp; 
- C55 - Bazin subteran - suprafaţa construită la sol 78,53 mp; 
- 51CC - Teren intravilan - suprafaţa 52,82 mp; 
- 54CC - Teren intravilan - suprafaţa 17,25 mp; 
- 56CC - Teren intravilan - suprafaţa 16,00 mp; 
- 55CC - Teren intravilan - suprafaţa 78,53 mp; 
12. Carte Funciară nr 4710/N şi nr cadastral 772/11 cu 
- C1 - Depozit carburanţi - suprafaţa construită la sol 39,21 mp; 
- 11CC - Teren intravilan - suprafaţa 39,21 mp, 
preţul de pornire este de 3.800.000,00 lei (exclusiv TVA), preţ oferit de către SC 
COTTONTEX SRL, CUI RO 3977817, J35/1940/1993, cu sediul în Timişoara, str. 
Stan Vidrighin (fostă Calea Buziaşului), jud. Timiş, iar valorificarea acestui imobil se 
va face prin vânzare directă, urmată de supraofertă, pasul de supraofertare fiind 
de 10%, către un cumpărător identificat, potrivit dispoziţiilor prezentului 
regulament. 
 Art. 2. La şedinţa de supraofertare au acces neîngrădit toţi cumpărătorii 
potenţiali care respectă prevederile prezentului regulament. 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea vânzării este 
obţinerea celui mai bun preţ pentru activele vândute. 

Art. 4.  În vederea valorificării bunului imobil se va publica un anunţ de 
supraofertare, pasul de supraofertare fiind de 10%. Şedinţa de supraofertare va avea 
loc la un termen de minim 30 de zile de la data publicării anunţului. 

 

 CAP. II. PREGĂTIREA VÂNZĂRII 

 Art. 5. Cu cel putin treizeci de zile înainte de data şedinţei de supraofertare, 
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 Calea 
Timișoarei nr. 210 Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinţi, la sediul Primăriei în 
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circumscripţia căreia se află sediul bunului imobil respectiv, la punctul de lucru al 
lichidatorului judiciar din Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, 
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi. Cu cel puţin treizeci de zile înainte de ţinerea şedinţei de 
supraofertare se va publica un anunţ într-un ziar de largă circulaţie, respectiv 
Adevăru şi un ziar local, respectiv Piaţa Severineană. 

 Anunţul trebuie să cuprindă, data, ora şi locul ţinerii şedinţei de 
supraofertare, preţul de pornire a supraofertei, precum şi imobilul scos la vânzare. 

ART. 6. Ofertantul are obligaţia de a achiziţiona caietul de sarcini şi de a plăti 
o cauţiune de 10% din preţul de pornire a bunului imobil pe care intenţionează să-l 
cumpere, în contul SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, nr. RO 37 RNCB 0179 0226 
4387 0148, deschis la BCR SA, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin, în termen de 5 
(cinci) zile de la aprobarea schimbării metodei de vânzare, din vânzare prin licitaţie 
publică, în vânzare directă, urmată de supraofertă, pas supraofertare 10%, către un 
cumpărător identificat şi de a depune la sediul lichidatorului judiciar dovada 
achitării acesteia. 

De asemenea, pentru a participa la şedinţa de supraofertare, ofertanţii sunt 
obligaţi să depună la punctul de lucru al lichidatorului judiciar situat în Drobeta-
Turnu-Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi, până 
la cel târziu ziua anterioară ţinerii şedinţei de supraofertare următoarele documente: 

- o cerere de intenţie, prin care solicită să participe la şedinţa de 
supraofertare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de 
pornire a bunului imobil pe care intenţionează să-l cumpere, în 
contul SC COMAT-ELCONSTRUCT SA, nr. RO 37 RNCB 0179 0226 
4387 0148, deschis la BCR SA, Sucursala Drobeta-Turnu-Severin; 

-  dovada achiziţionării caietului de sarcini care cuprinde şi 
regulamentul de vânzare contra sumei de 500,00 lei (exclusiv TVA); 

- şi 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; 

- dovada că este înregistrat ca plătitor de TVA. 

b.) Participanţii persoane fizice: 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător 
de la şedinţa de supraofertare. 
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 CAP. III. DESFĂŞURAREA ŞEDINŢEI DE SUPRAOFERTARE 

ART. 7. Şedinţa de supraofertare va începe prin citirea de către lichidatorul 
judiciar a publicaţiei şi a bunului ce face obiectul şedinţei de supraofertare, precum 
şi a participanţilor la această şedinţă. 

ART. 8. La începutul şedinţei, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de 
pornire al bunului spraofertat, precum şi pasul de supraofertare. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunurile imobile prin trei strigări 
succesive, la intervale de timp care să permită a se obţine supraofertări, pornind de 
la preţul de pornire cu respectarea pasului de 10%. 

În cazul în care sunt mai mulţi participanţi la supraofertare, supraofertarea va 
continua până când ultima ofertă a unui participant nu a fost supraofertată de 
ceilalţi participanţi. Pasul de supraofertare va fi de 10 % din preţul de pornire.  

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

În cazul în care la şedinţa de supraofertare nu se prezintă nimeni, 
cumpărătorul identificat, respectiv SC COTTONTEX SRL, CUI RO 3977817, 
J35/1940/1993, cu sediul în Timişoara, str. Stan Vidrighin (fostă Calea Buziaşului), 
jud. Timiş, 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 şi va sista 
şedinţa de supraofertare. 

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

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

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, acesta 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. 
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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 adjudecare.  

 

Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL 

Consultant Insolvenţă SPRL 

Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina 

Visal Consulting SPRL 


