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REGULAMENT 
 

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

ŞI METODA DE VALORIFICARE A ACESTORA 
 
 

 CAP. I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea SC RAZMER 
COMGEN SRL, cu sediul în localitatea Drobeta-Turnu-Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J25/327/2013, cod 
de identificare fiscală 5983203, societate în faliment, conform Sentinţei nr. 616/2015 din 
şedinţa publică de la 14.12.2015, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3322/101/2014, 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: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea nu contine TVA. 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri mobile 

Curs BNR la 23.03.2016 = 4,4694 

lei/ 1 euro 

Nr. 

inventar 

VALOAREA DE PIATA 

LEI EURO 

1 RABOTEZA 128 2.570 575 

2 FREZA 129 1.950 436 

3 POLIZOR 130 790 177 

4 BORMASINA INDUSTRIALA 131 1.095 245 

5 BORMASINA INDUSTRIALA 1 132 1.095 245 

6 STRUNG 133 3.285 735 

7 INSTALATIE MACINARE 135 43.590 9.753 

8 INSTALATIE SORTARE 136 325.830 72.902 

9 PRESA HIDRAULICA BALOTAT 158 33.980 7.603 

10 PRESA INDUSTRIALA BALOTAT 167 338.000 75.625 

11 

CAMERE DE SUPRAVEGHERE -7 

buc   4.680 1.047 

12 MOTOR ELECTRIC BC1 186 7.990 1.788 

13 PRELATA AUTO   0 0 

14 MOTOSTIVUITOR   STILL      (defect)   4.940 1.105 

15 PRELATA   0 0 

16 MOTOSTIVUITOR LUIGI      (defect) 38 5.660 1.266 

17 MOBILIER BIROU   930 208 

TOTAL VALOARE BUNURI   776.385 173.710 
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Bunuri pentru care s-a ajuns la concluzia ca utilizarea cea mai probabila, mai adecvata si 
care genereaza cea mai mare valoare este aceea de a se comercializa ca deseuri de fier 

vechi: 

 

              

* 

Conform reglementarilor legale in vigoare, in ce priveste TVA, fierul vechi are regim 

de “Taxare inversa”.               

 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 mobile se vor organiza serii de licitaţii, 
astfel: 

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţurile de vânzare a bunurilor mobile, vor fi 
cele înscrise în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 15 de zile, 
următoarele licitaţii la un termen de 15 zile; 

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţurile de vânzare a bunurilor mobile vor fi 
reduse cu 25% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare; 

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţurile de vânzare a bunurilor mobile vor fi 
reduse cu 30% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare; 

- a patra serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţurile de vânzare a bunurilor mobile vor fi 
reduse cu 40% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare. 

Orice ofertă sub 60% din preţul de evaluare, va fi prezentată pentru aprobare Adunării 
Creditorilor. 

 
 CAP. II. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 
 Art. 5. Cu cel puţin trei zile înainte de data primei licitaţii, în conformitate cu art. 
439 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 ziarul de 

Nr. 

crt. 

Denumire bunuri mobile 

Curs BNR la 23.03.2016 = 4,4694 lei/ 

1 euro 

Nr. 

inventar 

VALOARE DE FIER VECHI 

LEI EURO 

1 AER CONDITIONAT AMB867   20 4 

2 TURBOSUFLANTA  200 30 7 

3 AUTOTRACTOR MAN TG A35 FVP 20 200 45 

4 CABINA CAMION   160 36 

5 AUTOSPECIALA BASCULANTA MIRSA   2.800 626 

6 APARAT AER CONDITIONAT   20 4 

7 INSTALATIE AER CONDITIONAT   20 4 

8 AER CONDITIONAT 9000 BTU   20 4 

9 AER CONDITIONAT   20 4 

TOTAL VALOARE BUNURI   3.290 734 
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răspândire locală Piaţa Severineană şi în ziarul de răspândire naţională Adevărul, anunţul 
privind organizarea licitaţiei, precum şi pe site-uri de specialitate. 
 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 RAZMER COMGEN SRL, nr. RO 62 BRDE 
260SV46832872600, 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 (exclusiv TVA); 

- 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 conform art. 442 C.Pr. 
Civ. 

ART. 8. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul judiciar va anunţa preţul de 
pornire al bunurilor ce urmează a fi vândute la licitaţie conform art. 443 C.Pr.Civ. 

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 conform art. 443 alin(2) 
C.Pr.Civ. 

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 conform art. 443 alin.(3) C. Pr. Civ. 

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. 
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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 cel mult 5 (cinci) zile de la data 
şedinţei de licitaţie, ţinându-se seama de cauţiunea depusă conform art. 444 alin.(1) din 
C.Pr.Civ. 

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 
conform art. 444 alin.(2) din C. Pr. Civ. 

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 


