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REGULAMENT PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE 

EXISTENTE ÎN PATRIMONIUL DEBITOAREI 
SC A.A.C. COMPANY TRADE SRL 

societate în faliment, in bankruptcy, en faillite 
ŞI METODA DE VALORIFICARE A ACESTORA, 

întocmit la data de 23.09.2016 
 

A. DISPOZIŢII GENERALE 
 
 Art. 1. Art. 1. Vânzarea următoarelor bunuri mobile, aflate în proprietatea SC A.A.C. 
COMPANY TRADE SRL, cu sediul în municipiul Caransebeş, str. A.I. Cuza, nr. 12, jud. Caraş-
Severin, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J11/279/1997, cod de identificare 
fiscală 9926332, societate în faliment, conform Sentinţei nr. 131/2016 din şedinţa publică de la 
24.03.2016, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr. 1334/115/2015, identificate mai jos, va avea loc prin licitaţie publică, organizată în 
baza art. 154 alin. 2, art. 158 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvenţă, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, după cum urmează: 

Nr. Denumire bunuri mobile Cant Valoare Valoare Valoare Valoare 

crt.     de Piata de Piata de Piata de Piata 

  2016   LEI EURO LEI EURO 

  0.00%   / BUC / BUC / TOTAL / TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

              

1 CIRCULAR PENDULAR 2 2.990 670 5.980 1.340 

2 BANZIC 1 2.885 648 2.885 648 

3 MASINA RINDELUIT – S.A.C. 1 12.690 2.850 12.690 2.850 

4 SUPORT METALIC 1 310 70 310 70 

5 CIRCULAR WALTER 1 865 195 865 195 

6 MOTOR MASINA SPALAT (LEMN) 1 230 50 230 50 

7 MOTOR GATER 1 145 30 145 30 

8 MASINA CU FOTOCELULA Kuang Yung 1 7.565 1.700 7.565 1.700 

9 MASA METALICA 3 90 20 270 60 

10 MENGHINA 1 30 7 30 7 

11 ULEI PT. TRANSFORMATOR 100 3 0.7 300 70 

12 MASINA SECTIONAT 1 6.130 1.375 6.130 1.375 

13 MASINA ASCUTIT VOLMER 1 3.945 885 3.945 885 

14 
SUPORT MASINA ASCUTIT (MASINA+3 buc 
POLIZOR) 1 4.285 963 4.285 963 

15 SISTEM CALCUL 2 290 65 580 130 

16 SCAUNE 15 32 7 480 105 

17 MASA BIROU 3 75 17 225 51 

18 DULAP BIBLIOTECA 1 115 26 115 26 

19 BIROU 3 95 21 285 63 

20 MOTOFERASTRAU STIHL - MS 361 1 800 180 800 180 

21 COMPRESOR 1 VINCIT 1 140 31 140 31 

22 ASPIRATOR RUMEGUS (Exhaustor) cu 6 saci 1 955 215 955 215 

23 XEROX (COPIATOR) DIALTA DI 200 1 380 85 380 85 

  TOTAL LEI - FARA TVA   45.045   49.590   

  TOTAL EURO - FARA TVA     10.111   11.129 
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Nr. Denumire bunuri mobile Cant Valoare Valoare 

crt.   de Piata de Piata 

  2016 LEI EURO 

  0.00% / TOTAL / TOTAL 

1 2 3 4 5 

          

1 USCATOR TIP NARDI -  nr. 5 1 49.225 11.060 

2 
USCATOR TIP NARDI – nr.4 + retea conducte + 
pompa circulare 1 55.665 12.505 

3 USCATOR TIP NARDI – nr. 2 1 32.740 7.355 

4 USCATOR TIP NARDI – nr. 1 + nr. 3 1 40.130 9.015 

5 

CENTRALA TERMICA +siloz, bazine apa, conducte, 

pompe  1 20.850 4.685 

6 GATER SEGATRONCHI - ARTIGLIO 1 53.770 12.080 

7 HOTA INDUSTRIALA (Generator aer cald) 1 7.450 1.670 

8 MULTILAMA COSMEC 1 7.940 1.785 

9 MASINA PRELUCRAT LEMN 1 15.410 3.460 

10 CIRCULAR MULTIPLU 300 MV 1 7.275 1.635 

11 CIRCULAR MULTIPLU 300 MV 1 7.345 1.650 

12 CALIBRARE ANTARES 1 16.050 3.605 

13 MASINA ROTITOR GIRAPEZZI 1 11.935 2.680 

14 PENDULA CIRCULAR 1 3.115 700 

15 PENDULA CIRCULAR 1 2.765 620 

16 PENDULA CIRCULAR 1 2.335 525 

17 PENDULA CIRCULAR 1 2.335 525 

18 CIRCULAR MULTIPLU 500 MV 1 12.870 2.890 

19 MASINA CU 4 FETE PIALATRICE-SCM 1 15.900 3.570 

20 MASINA PRELUCRAT LEMN 1 9.905 2.225 

21 SISTEM INCALZIRE (Tubulatura) 1 1.405 315 

22 ASPIRATOR RUMEGUS (Exhaustor) 1 515 115 

23 ASPIRATOR RUMEGUS (Exhaustor) 1 515 115 

24 COMPRESOR BOGE 1 1.970 440 

25 COMPRESOR 1 1.640 370 

26 MOTOSTIVUITOR HYSTER - 5.00 1 43.120 9.685 

27 IFRON 204D seria 001 1 10.555 2.370 

28 MULTILAMA 1 36.090 8.105 

29 POST TRAFO 1 19.230 4.320 

  TOTAL LEI - FARA TVA   497.480   

  TOTAL EURO - FARA TVA     111.745 

 
Valoarea nu contine TVA. 
 
 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 conf.art. 842 alin. 1 NCPC si care respectă prevederile prezentului regulament. 

 Art. 3. Scopul urmărit de lichidator prin organizarea licitaţiei este obţinerea celui mai bun preţ 
pentru bunurile mobile vândute în vederea maximizării averii debitorului. 

 Art. 4 La cererea adjudecatarului, lichidatorul, cu acordul creditorului garantat, când acesta nu 
este adjudecatar, precum şi al debitorului, pentru partea din preţ care depaşeşte valoarea creanţei, poate 
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stabili plata preţului în rate cu dobanda legală aferentă, numarul acestora, cuantumul şi data scadenţei 
lor, precum si suma care se plateşte de îndată drept avans. 
 Art. 5 Erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de lichidator 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 regulament, lichidatorul judiciar va fixa termenul de vânzare 
pentru toate bunurilor mobile ce va fi adus la cunoştinţă publică prin publicaţii de vânzare, iar termenul 
stabilit pentru vânzare va fi de 7 zile de la afişarea publicaţiei de vânzare. 

Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă: 

-  denumirea si sediul lichidatorului; 

-  numarul dosarului aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti; 

-  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; 

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

-semnatura si stampila lichidatorului. 

 

ART. 7 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 A.A.C. 
COMPANY TRADE SRL, nr. RO 20 RNCB 0179 0223 1619 0001, deschis la 
Banca Comercială Română SA; 

- 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. 

 

C. DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 

ART. 8. Licitaţia publică va începe prin citirea de către lichidatorul judicar a publicaţiei de 
vânzare şi a ofertelor primite până la data stabilită. 
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ART. 9. La începutul şedinţei de licitaţie, lichidatorul va anunţa preţul de pornire al bunurilor 
mobile ce urmează a fi vândut la licitaţie. 

Lichidatorul judiciar va oferi spre vânzare bunurile mobile 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 la care s-a facut evaluarea, iar în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la acest preţ. 

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 intre 5% si 10 % din pretul de vanzare. 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 hotărâ dacă merg mai departe sau se retrag. 

ART. 10. Lichidatorul va declara adjudecatar persoana care o oferit la licitaţie preţul cel mai 
mare, dar nu mai puţin decat preţul stabilit prin raportul de evaluare. 

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 stabilit prin evaluare. 

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

ART. 12. Lichidatorul 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; 
- numele si prenumele lichidatorului; 
- numele, prenumele participanţilor la licitaţie cu aratarea sumelor oferite de fiecare; 
- descrierea bunului vandut; 
- preţul rezultat din vanzarea bunului; 
- numele sau denumirea adjudecatarului, care a oferit preţul cel mai mare. 

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

ART. 14. Adjudecatarul bunului va depune preţul în cel mult 5 (cinci) zile de la data şedinţei de 
licitaţie, ţinându-se seama de cauţiunea depusă, dacă nu se stabileşte în alt mod. 

ART. 15. Celorlalţi participanţi li se vor restitui cauţiunea depusă mai puţin comisionul bancar şi 
contravaloarea caietului de sarcini. 

ART. 16. Daca adjudecatarul nu depune preţul oferit în termen de 5 zile, bunul se va scoate din 
nou la vânzare, el 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 vândut, fostul adjudecatar este obligat 
să plătească toate cheltuielile prilejuite de vânzarea bunurilor mobile. 

ART. 18. După plata integrală a preţului licitat în baza procesului verbal de licitaţie, se va 
întocmi actul de adjudecare.  

ART. 19. În vederea valorificării bunurilor mobile lichidatorul judiciar propune a se 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 fiecare; 

- 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; 
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- a treia serie va cuprinde 6 licitaţii la care preţurile de vânzare a bunurilor mobile vor fi 
reduse cu 50% faţă de preţurile înscrise în raportul de evaluare, la un termen de 15 zile 
fiecare; 

 

Art. 20. După această perioadă în situaţia în care bunurile mobile  din proprietatea SC A.A.C. 
COMPANY TRADE SRL nu au fost valorificate, 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 bunului imobil din proprietatea 
falitei SC A.A.C. COMPANY TRADE SRL, în vederea valorificării, lichidatorul judiciar va 
proceda la publicarea anunţurilor publicitare, ziarul Adevarul publicaţii pe site-urile, 
www.locbun.ro, www.anunturipublicitare.ro, www.licitatii-insolventa.ro, pe site –ul lichidatorului 
judiciar www.ynaconsulting.ro si alte site –uri cu publicare gratuita . 
 

 

Lichidator judiciar, 

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


