
CABINET DE INSOLVENŢĂ “CONSTANTIN MEDIANU” 
Giurgiu, str. Mareşal Foch, bl.6, ap.2, parter, judeţul Giurgiu, telefon 0723.320.592, e-mail costinmed@gmail.com 

Inscris în Tabloul UNPIR cu nr. matricol 1 B 4541 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

Nr. 2116/29.10.2021 

 Subscrisul, Cabinetul Individual de Insolvenţă Constantin Medianu, cu sediul în Giurgiu, str. 

Maresal Foch, bl. 6, ap.2, parter, judetul Giurgiu- nr. inregistrare RFO I- 4541, în calitate de lichidator 

judiciar al debitorului CATCH IT S.R.L., desemnat în baza Sentinței civile numărul 270 din data de 

25.01.2021  pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 15349/3/2020, vinde 

prin licitaţie publică imobilul - teren intravilan în suprafață măsurată de 9.676 m.p. (din acte 9.700 m.p.) 

situat în localitatea Răcari, tarla 61/6, parcela 20, județul Dâmbovița, identificat cu numărul cadastral 3342, 

înscris C.F. numărul 70379 a U.A.T. Răcari, la preţul de pornire de 90% din valoarea de piaţă stabilită prin 

Raportul de evaluare, resprectiv 417.960 (patrusuteșaptesprezecemiinouăsuteșaizeci) lei, exclusiv TVA. 

 Licitaţia va avea loc la data de 12.11.2021, ora 13.00, la sediul lichidatorului din Giurgiu, str. 

Maresal Foch, bl. 6, ap.2, parter, judetul Giurgiu. 

 În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în următoarele zile: 19.11.2021, ora 13,00; 26.11.2021, ora 

13,00; 03.12.2021, ora 13.00; 10.12.2021, ora 13,00; 17.12.2021, ora 13.00;  07.01.2022, ora 13.00; 

14.01.2022, ora 13,00; 21.01.2022, ora 13,00; 28.01.2022, ora 13,00. 

 Garanţia de participare la licitaţie este 10% din preţul de pornire al licitației (exclusiv TVA) şi va 

fi depusă cu 24 ore înainte de deschiderea licitaţiei în contul de lichidare CONT IBAN 

RO84UGBI0000742003000RON deschis la GARANTI BANK S.A.  

Pasul de licitaţie va fi de 5.000 lei din preţul de pornire al licitației. În caz de neadjudecare, garanţia 

se restituie. 

 Plata se face în termen de 30 de zile de la data adjudecării, când va fi întocmit şi contractul de 

vânzare - cumpărare în formă autentică la Notarul Public. 

 În caz de renunţare sau în cazul imposibilităţii efectuării plăţii în termenul stabilit, cumpărătorul va 

pierde garanţia de participare la licitaţie şi se vor organiza noi licitaţii de vânzare a imobilului. 

           Documentele pe care ofertanţii vor trebui să le prezinte pentru participarea la licitaţie: 

a). persoane juridice: 

 - Codul Unic de Inregistrare (CUI); 

 - dovada depunerii garanţiei; 

 - împuternicirea pentru persoana desemnată să participe la licitaţie. 

b). pesoane fizice: 

 - actul de identitate; 

 - dovada depunerii garanţiei. 

  

 Relații suplimentare la numerul de telefon 0723.320.592 

  

 Lichidator  judiciar, 

Cabinet Individual de Insolvenţă Constantin Medianu 

Prin reprezentant,Constantin Medianu 


