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REGULAMENT DE VALORIFICARE A BUNULUI IMOBIL 

*Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 
401198, magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş* 

AL DEBITORULUI 

S.C. IZOMETAL - MAGELLAN S.R.L. DR. TR. SEVERIN  

 

 
A. DISPOZIŢII GENERALE 

 

 Art. 1. Lichidatorul judiciar propune vânzarea bunului imobil, aflat în proprietatea debitoarei SC 
Izometal - Magellan SRL, societate în faliment , in insolvency, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str. I. C. Brătianu, nr.11, parter, camera 2, jud. Mehedinţi, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J25/276/2012, CUI 663331, după cum urmează: 

*Proprietate imobiliară compusă din teren intravilan + clădire cu destinaţie comercială, CF 
401198, magazinul Supermiva, situată în municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. Timiş* - 

preţ pornire licitaţie 322.670,00 euro, exclusiv TVA; 
Prin licitaţie publică cu strigare, organizată potrivit dispoziţiilor prezentului regulament sau 
negociere directă pornind de la preţul stabili în raportul de evaluare. 
 
 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil 
descris mai sus, îl reprezintă Sentinţa nr. 160/2016 din şedinţa publică din data de 25.04.2016 pronunţată 
de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr. 6902/101/2012/a138, prin care s-a dispus ridicarea suspendării 
acţiunilor pentru realizarea creanţei şi valorificarea bunurilor privind pe debitoarea SC Izometal-
Magellan SRL pentru bunurile grevate de sarcini în favoarea BRD Groupe Societe Generale SA. 
  

LOCALIZARE: Proprietatea evaluata este situata in municipiul Lugoj, str. Timişoarei, nr. 62, jud. 
Timiş. 
Proprietatea este amplasată într-o zonă mediană a localităţii, Microraionul 5, str. Timişoarei, nr. 62 şi 
este compusă din teren intravilan cu S=1.245 mp şi un imobil comercial în structură S+P+E. 
 
DESCRIERE: Imobilul supus evaluării este format din: 
- teren intravilan curţi construcţii cu S=1.245 mp, compus din alipirea a 2 terenuri cu S=765 mp, nr. 
cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr top. 398-399/b/2/2 şi teren cu S=480 mp, nr. cadastral top. 401-402/1; 
 
- construcţie C1 cu destinaţia spaţiu comercial, corpul A şi corpul B al complexului comercial 
Supermiva, în structură S+P+E, nr. cadastral top. 398-399/b/2/1 şi nr. top. 398-399/b/2/2, având Sc la 

sol=545 mp şi Scsubsol=162,30 mp, Sc desf=1.252,30 mp şi Sutil desf.=1.027,25 mp. 



     YNA 

    Consulting SPRL 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

 

str. Zăbrăuţului nr. 7A, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI 3121582, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0252/35.43.99, Mobil: 0742.592.183 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro 
 

str. Mărăşeşti nr. 18, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi 

CUI  21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213 

 Fax/Tel: (+40) 252 328 293, Mobil: (+40) 744 528 869 

 E-mail: office@ynaconsulting.ro ; Web: http://www.ynaconsulting.ro/ 

 

DREPTUL DE PROPRIETATE: 
Drept de proprietate: S.C. IZOMETAL MAGELLAN S.R.L. cu interdicţie de înstrăinare, închiriere, 
grevare, in favoarea BRD Groupe Societe Generale SA. 
 
SITUATIE ACTUALA: La data inspecţiei imobilul era fără chiriaşi şi parţial vandalizat. 

mp) Valoare EURO Valoare LEI 

Art. 2. La şedinţa de licitaţie publică au acces orice persoane fizice sau juridice, române sau 
străine legal constituite, care au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi capacitatea să dobandească 
bunul ce se vinde si care respectă prevederile prezentului regulament. 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidatorul judiciar prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai 
bun preţ pentru bunul imobil vândut în vederea maximizării averii debitorului. 

 Art. 4 La cererea adjudecatarului, lichidatorul judiciar, cu acordul creditorului garantat, când 
acesta nu este adjudecatar, pentru partea din preţ care depaşeşte valoarea creanţei, poate stabili plata 
preţului în rate cu dobanda legală aferentă, numarul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, precum si 
suma care se plateşte de îndatată drept avans. 
 
 Art. 5 Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de lichidatorul din oficiu, sau la 
cerere, menţionând aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, dupa caz, distribuirea sumei. 

  

B. PREGĂTIREA LICITAŢIEI 

 Art. 6. După aprobarea prezentului raport, lichidatorul judiciar va fixa termenul de vânzare a 
imobilului, ce va fi adus la cunoştinţă publică prin publicaţii de vânzare, iar termenul stabilit pentru 
vânzare va fi de cel puţin 30 zile de la afişarea/publicarea publicaţiei de vânzare la locul unde se va tine 
şedinţa de licitaţie. 

Anunţul de licitaţie  trebuie să cuprindă: 

- denumirea si sediul administratorului/lichidatorului judiciar; 

 - numarul dosarului aflat pe rolul instantei de judecata; 

-  data, ora şi locul licitaţiei; 

- preţul de pornire precum şi bunurile scoase la licitaţie; 

- numele, prenumele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului; 

-  identificarea imobilului cu aratarea numarului cadastral precum si descrierea lui sumară; 

- menţiunea daca va fi cazul, ca imobilul se vinde grevat de drepturile de uzufruct, servitute, uz, abitatie, 
intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci; 
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- somaţia pentru toti cei care preţind vreun drept asupra imobilului sa il anunte pe 
administratorul/lichidatorul inainte de data stabilita pentru vanzare; 

- mentiunea ca ofertantii sunt obligaţi sa depuna pana la termenul de vanzare, o garantie reprezentand 
10% din preţul de pornire a licitatiei 

- semnătura si stampila administratorului/lichidatorului judiciar; 

 

 ART. 7.1 Pentru a participa la licitaţie, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul ales al 
administratorului/lichidatorulului judiciar,din Dr. Tr. Severin str. B-dul Iuliu Maniu, nr. 20, bl. KM4, 
sc. 1, ap. 2, jud. Mehedinţi sau Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, 
Timisoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timis, telefon-fax 0744528869, 0742592183, 
0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; office@ynaconsulting.ro, 
expertyna@yahoo.com, până la cel târziu ziua anterioară organizării licitaţiei: 
 

- o ofertă de cumpărare şi dovada consemnării  garantiei de participare la licitatie de 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei pentru bunurile imobile pe care intenţionează să le cumpere, în contul unic de 
insolventa al SC Izometal - Magellan SRL nr. RO 98 CARP 0360 0076 6158 RO01 deschis la Banca 
Carpatica. 

- Să depună contravaloarea caietului de sarcină în sumă de 500,00 lei (exclusiv TVA). 
 
 

Sa depuna următoarele înscrisuri: 

 

a.) Participanţii persoane juridice trebuie să ataseze următoarele înscrisuri: 

- cerere înscriere la licitaţie. 

 

- copie xerox după certificatul de înmatriculare al societatii; 

- copie xerox după codul de identificare fiscală al societatii (dovada faptului că este plătitor de TVA) ; 

- delegaţie reprezentant legal semnata de conducatorul unitatii; 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat ; 

 

b.) Participanţii persoane fizice: 

- cerere înscriere la licitaţie; 

- copie xerox după actul de identitate CI/BI ; 

Nedepunerea acestor acte va conduce la eliminarea potenţialului cumpărător de la şedinţa de  
licitaţie. 
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Art. 7.2 In cazul in care un creditor garantat isi exprima intentia de a achizitiona in contul 

creantei bunul asupra caruia poarta garantia, acesta va putea participa la licitatiile organizate fara alte 
cheltuieli (cum ar fi cele privind achizitionarea caietului de sarcini, garantie de participare la licitatie 
etc.) si fara a fi necesar a prezenta documentele de participare. 

Creditorul garantat poate adjudeca in contul creantei bunul asupra caruia poarta garantia la un 
pret care se incadreaza in strategia de valorificare aprobata de catre adunarea creditorilor. 

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

ART. 8. Licitaţia publică va începe prin citirea de către administratorul/lichidatorul judiciar a 
publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită. 

ART. 9. La începutul şedinţei de licitaţie, administratorul/lichidatorul judiciar va anunţa preţul de 
pornire pentru bunul ce urmează a fi vândut la licitaţie. 

Administratorul/lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunul imobil prin 3 strigări succesive, 
la intervale de timp care să permită a se obţine opţiuni si supralicitări, pornind de la preţul oferit care este 
mai mare decat cel care a fost publicat in anunt, iar în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la preţul 
publicat. 

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 cuprins între 1-10 % din preţul de pornire a 
licitatiei. 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. 10. Administratorul/lichidatorul judiciar va declara adjudecatar persoana care a oferit la 
licitaţie preţul cel mai mare, dar nu mai puţin decat preţul publicat in anuntul de vanzare. 

În cazul în care la şedinţa de licitaţie se prezintă doar un singur participant care oferă preţul de 
pornire, acesta va fi declarat adjudecatar daca ofera cel puţin preţul publicat in anuntul de vanzare. 

ART. 11. În cazul în care nici un participant nu oferă preţul de pornire, 
administratorul/lichidatorul judiciar va consemna această împrejurare în procesul verbal de licitaţie şi va 
amana licitaţia. 

ART. 12. Administratorul/lichidatorul judiciar va întocmi un proces verbal privind desfăşurarea 
şedinţei de licitaţie, în cuprinsul căruia se vor consemna: 

- locul, data si ora cand licitatia a inceput si s-a terminat, 
- denumirea administratorului/lichidatorulului judiciar; 
- numele, prenumele participanţilor la licitaţie cu aratarea sumelor oferite de fiecare (pentru 

persoanele juridice denimirea societatii si datele de identificre ale acesteia) 
- descrierea bunului vandut; 
- preţul oferit de catre adjudecatar; 
- numele sau denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare; 
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- in situatia in care bunul se vinde fara TVA, se va preciza actul normativ in baza caruia se face 
vanzarea. 

ART.  13. Procesul verbal privind desfăşurarea şedinţei de licitaţie va fi semnat de 
administratorul/lichidatorulul şi participanţii la licitaţie. 

ART. 14. Adjudecatarul bunului imobil va depune preţul în contul unic de insolventa al SC 
Izometal - Magellan SRL în cel mult 30 de zile de la data adjudecarii, ţinându-se seama de cauţiunea 
depusă in contul preţului, dacă nu se stabileşte în alt mod. 

ART. 15. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă, in baza unei cereri scrise, mai 
puţin comisionul bancar şi contravaloarea caietului de sarcini. 

ART. 16. Daca ajudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 30 zile de la data adjudecarii, 
bunul se va scoate din nou la vânzare, acesta fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua 
licitaţie precum si eventuala diferenta de preţ. 

ART. 17.  Dacă la noul termen de licitaţie bunul nu a fost valorificat, fostul adjudecatar este 
obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea imobilului. 

ART. 18. După plata integrală a preţului pentru bunul adjudecat, conform procesului verbal de 
licitaţie, se va întocmi actul de adjudecare.  

De asemenea se va întocmi contract de vânzare-cumparare privind transferul dreptului de 
propietate in forma autentica. 

ART. 19. În vederea valorificării bunului imobil ,administratorul/lichidatorul judiciar propune a 
se organiza vânzare prin licitaţii publice competitive , după cum urmează: 

- prima serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi 
cel înscris în raportul de evaluare, prima licitaţie la un termen de 30 de zile, 
următoarele licitaţii la un termen de 15 zile; 

- a doua serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi 
redus cu 20% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare; 

- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţul de vânzare al bunului imobil va fi 
redus cu 30% faţă de preţul înscris în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare. 

- Orice oferta primita pentru bunurile respective va fi supusa atenţiei creditorului garantat. 
 
Art. 20. După acestă perioadă în situaţia în care bunul imobil din proprietatea SC Izometal - 

Magellan SRL nu a fost valorificat, se va solicita adunării creditorilor acordul privind reducerea preţului 
de pornire a licitaţiei sau stabilirea unei noi strategii de valorificare. 

 Notă*: Referitor la demersurile de expunere pe piaţă a bunurilor din proprietatea falitei SC 
Izometal - Magellan SRL, în vederea valorificării, administratorul/lichidatorul judiciar va proceda 
la publicarea anunţurilor publicitare ziarele de raspandire nationale Adevarul, Jurnalul National 
precum si in ziarele locale Timisoara sau Renasterea Banateana. De asemenea, se vor face 
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publicaţii pe site-urile w.w.w.locbun.ro, www.olx.ro, www.anunturipublicitare.ro, www.licitatii-
insolventa.ro, pe site –urile administratorului/lichidatorului judiciari si alte site –uri cu publicare 
gratuita precum şi amplasarea de bannere la locul de amplasament al imobilului. 
 
 
 
 

Lichidator judiciar, 

Yna Consulting SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Gogu Motoi 

Consultant Insolvenţă SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu 


