
 

 

DOSAR NR:   2157/115/2019 
TERMEN:  09.09.2021 
DESCHIS LA:  TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN 
SECŢIA:  A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS, ADMINISTRATIV ȘI FISCAL 
COMPLET:  C16 

INTRARE/IEȘIRE 
NR. 280/01.09.2021 

 
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 

 

Subscrisul, CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ SÁNDOR OTILIA – MIHAELA, identificat prin 
CIF 42044177, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B 4992, având sediul social în București, 
Calea Victoriei nr. 142-148, sc. A, et. 3, ap. 27, sector 1, reprezentat legal prin practician în insolvenţă Sándor 
Otilia – Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ECARO - ROMAGRO SRL – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, identificată prin CUI 18601968, nr. înreg. la Reg. Com.: J11/332/2006, având sediul social 
în Municipiul Caransebeş, str. Ardealului nr. 94, județ Caraş–Severin, desemnat în această calitate prin Sentinţa 
Civilă nr. 64/JS, din data de 01.04.2021, pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ și Fiscal, în Dosarul nr. 2157/115/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2014, coroborate cu prevederile Codului de Procedură Civilă, aducem la cunoştinţa persoanelor interesate că, 
în datele:  04.10.2021, 11.10.2021, 18.10.2021, 25.10.2021, 01.10.2021, orele 14:00, se organizează licitaţii 
publice cu strigare, pentru valorificarea următoarelor bunurilor imobile, aflate în proprietatea debitoarei: 

DENUMIRE DESTINAȚIE SUPRAFAȚĂ (MP) NUMĂR CARTE 

FUNCIARĂ 

VALOARE DE 

EVALUARE 

VALOARE DE 

VÂNZARE 100% 

Teren extravilan arabil 4.424 mp 1158 / 30193  
25.000 €  25.000 € 

Teren extravilan fâneață 17.035 mp 1159 / 30194  

Cele două bunuri imobile, proprietatea debitoarei ECARO - ROMAGRO SRL, sunt localizate în Sat. Zervești, 
Comuna Turnu Ruieni, Lunca Vinilor, județul Caraș-Severin.  
Licitațiile se vor organiza la următoarea adresă: str. General H.M. Berthelot nr. 59, etaj 1, sector 1, 
București. 
Modalitatea de valorificare a activelor este licitaţie publică individuală, conform regulamentului de valorificare 
aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 30.08.2021. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul de pornire al 
licitaţiei este de 100% din valoarea de evaluare, respectiv suma de 25.000 euro. Prețul de pornire la licitație nu 
cuprinde TVA. TVA va fi calculat conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de 
proprietate. 
Înscrierea pentru participarea la licitaţiile publice cu strigare se va face cu cel puțin 48 de ore, înainte de începerea 
licitațiilor, prin depunerea documentelor prevăzute de Regulamentul de vânzare al bunurilor, prin achitarea 
caietului de sarcini în cuantum de 500 lei + TVA și prin achitarea garanției de participare în cuantum de 10%, din 
prețul de pornire al licitației. Valoarea caietului de sarcini și garanția se vor depune în contul unic de insolvență, 
deschis pe numele debitoarei ECARO - ROMAGRO SRL – în faliment. 
Vizionarea activelor se va face în prezența lichidatorului judiciar, sau a reprezentantului acestuia, și doar după 
achiziționarea caietului de sarcini. 
Somăm: Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile menționate mai sus, sunt obligați să-l aducă la 
cunoștința lichidatorului judiciar, în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenul și sub sancțiunile 
prevăzute de lege. 



 

 

Informații suplimentare pot fi obținute prin transmiterea unui e-mail la adresa cii.otilia.sandor@gmail.ro sau la 
telefon 0755.258.598. 
Pentru îndeplinirea procedurii de vânzare se va proceda la publicarea prezentului anunț după cum urmează:  

Æ publicarea într-un ziar de circulație națională;  
Æ publicarea pe pagina de internet https://www.licitatii-insolventa.ro; 
Æ publicarea pe pagina de internet https://www.unpir.ro/anunturi-diverse; 
Æ afișarea la ușa instanței; 
Æ comunicarea anunțului către primăria de unde aparțin bunurile imobile. 

 
 

 
Lichidator judiciar, 
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ 
SÁNDOR OTILIA – MIHAELA 
prin practician în insolvenţă,  
Sándor Otilia-Mihaela 
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