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TRIBUNALUL BUCURESTI 

SECTIA A VII A CIVILA 

DOSAR NR. 37456/3/2015 

 

PUBLICATIE DE VANZARE NR.  5541/21.12.2021 

Subscrisa CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA S.P.R.L., cu sediul social in Str. 

Paleologu nr. 24, parter, sector 3, Bucuresti, cod de identificare fiscală 29134213, număr de înscriere în 

tabloul practicienilor in insolvenţă RFO II – 0563, in calitate de lichidator judiciar al TERRAGRA 

S.R.L., cu sediul social in  Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 84, bl. L23, sc.A, et.9, ap.33, sector 5, Numar 

de ordine in Registrul Comertului J40/414/2000, Cod unic de inregistrare 12603145, conform incheierii 

din data de 15.02.2018 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila in dosarul nr. 

37456/3/2015, precum si in baza Procesului verbal al adunarii creditorilor din data de 06.12.2021, 

Organizeaza licitatie publica cu strigare, in conformitate cu dispozitiile Codului de Procedura 

Civila si ale Legii nr. 85/2014, pentru vanzarea  individuala a patrimoniului societatii debitoare, conform 

tabelului atasat. 

Nr. 

Crt. 
Denumire bun Pret de pornire 50% 

1 

Imobilul situat in Ghimpati, Soseaua Giurgiului, 

nr. 32, judetul Giurgiu, respectiv teren intravilan 

supraf. din masuratori de 19.980,506 mp, CF 

30132/Ghimpati 

59.941,52 euro +T.V.A. 

2 

Imobilul situat in Ghimpati, Soseaua 

Giurgiului, nr. 32, judetul Giurgiu, CF 

31212/Ghimpati, compus din teren intravilan 

in suprafata din masuratori de 56387,08 mp. si 

constructiile existente pe teren: - C1-post trafo 

-31,12 mp.; C2-put apa-64,78 mp; C3-filtru 

sanitar -324,16 mp; C4-centrala termica-70,26 

mp.; C5maternitate cresa-881,52 mp.; C6-grajd 

tineret -1360,53 mp.; C7-grajd vaci-1833,40 

mp.; C8punct colector-104,26 mp.; C9-grajd 

vaci-1849,43 mp.; C10-platforma depuneri 

dejectii bazin decantor-2428,20 mp.; C11-

cabina-5,62 mp.; C12-silozuri de suprafata-

2422,58 mp.; C13wc; C14-magazine furaje-

201,37 mp.; C15-bucatarie furaje-147,70 mp.; 

C16-bucatarie furaje -25,09 mp.; C17-

169.166,24 euro +T.V.A. 



 

2 
 

gospodarie apa (rezervor) -176,45 mp.; C18-

cladire gospodarie apa -33,34 mp.; C19-depozit 

combustibili  

 

 

Licitatia va avea loc in data de 14.01.2022, ora 14:00, iar in caz de nevalorificare in data 

de 28.01.2022 la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Paleologu nr. 24, sector 3.  

Aplicabilitatea TVA-ului se face in functie de prevederile legale in vigoare raportat la categoria 
acestuia (teren, cladire) si conditiile specifice de dobandire a acestora de catre debitoare. 

 Asupra bunurilor imobile  inscrise in CF 31212/Ghimpati si CF30132/Ghimpati-  sunt 
inscrise sarcini în favoarea CEC BANK SA; 

In conformitate cu prevederile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile instrainate de catre 
lichidatorul judiciar sunt dobandite libere de orice sarcini. 
Persoanele care doresc sa participe la licitatie sunt invitate ca la termenul de vanzare sa se prezinte la 

locul fixat, in acest scop si in conformitate cu prevederile regulamentului de valorificare si a 

prevederilor legii nr. 85/2014, sunt obligate sa depuna o cautiune , cu minim 24 de ore anterior datei 

fixate pentru termenul de licitație reprezentand 10% din pretul de incepere a licitatiei in contul averii 

debitoarei TERRAGRA SRL RO39 BREL 0002 0032 0348 0100 deschis la LIBRA INTERNET 

BANK . Cautiunea urmeaza a fi achitata in lei, la cursul BNR din data platii.  

Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare. Conditiile de participare si actele 
necesare sunt prevazute in caietul de sarcini care se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar 

cu minim 24 de ore anterior datei fixate pentru termenul de licitație. Pretul de achizitie al caietului de 
sarcini este de 500 lei + T.V.A. 

Toate cheltuielile aferente transferului de proprietate, cad in sarcina cumparatorului. Prin 
prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca sunt invitati toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor sa il aduca la cunostinta lichidatorului judiciar inainte de data stabilita 
pentru vanzare, sub sanctiunea decaderii. 

Bunurile se pot viziona cu o programare prealabila.  Toate detaliile privind vanzarea pot fi 

obtinute de la sediul lichidatorului judiciar, situat in Bucuresti, str. Paleologu nr. 24, sector 3, de luni 

pana vineri, intre orele 09.00–17.00. Persoana de contact: Luciana Stoleru; e-mail: 

luciana.stoleru@ionescusava.ro, telefon: 0761.691.441. 

 

Lichidator judiciar al  TERRAGRA - în faliment 
CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA S.P.R.L. 
Prin asociat coordonator ALBERT GEORGE IONESCU 
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