TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A VII A CIVILA
DOSAR NR. 36496/3/2016
PUBLICATIE DE VANZARE NR. 5462/25.11.2021
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 FLORIN CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare 16465452, Sediul social:
Bucuresti, Str. Banul Udrea nr. 4, bl. 3, sc. 2, et. 1, ap. 67, sector 3, numar de ordine in Registrul
Comertului J40/8735/2004, conform Hotărârii nr. 5737/16.10.2017, pronuntata de
judecatorul sindic in dosarul nr. 36496/3/2016, precum si in baza Procesului verbal al
adunarii creditorilor din data de 27.05.2021,
➢
Organizeaza licitatie publica cu strigare, in conformitate cu dispozitiile Codului de
Procedura Civila si ale Legii nr. 85/2014, in data de 10.12.2021, ora 14:00, iar in caz de
nevalorificare in data de 21.12.2021, 11.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022,
23.02.2022, 10.03.2022, 24.03.2022, la aceeasi ora, la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, str. Paleologu nr. 24, sector 3, a bunului imobil apartinand debitoarei
SC FLORIN CONSTRUCT SRL din Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei , nr. 112, Bloc 1,
Apartament nr. 1, demisol, jud. Ilfov, compus din apartament 2 camere, avand numar
cadastral 103799-C1-U1, inscris in CF nr. 103799-C1-U1/Popesti Leordeni, in suprafata
totala de 68,13 mp, impreuna cu o cota indiviza de 2,45% (23,11 mp) din partile comune ale
imobilului bloc si suprafata indiviza de 13,09 mp din terenul aferent blocului, cota indiviza
de 1/408 din terenul lot nr. 5, cu nr. cadastral 103798, inscris in CF nr. 103798/Popesti
Leordeni, in suprafata de 2835 mp, cota indiviza de 1/474 din terenul lot nr. 92, cu nr.
cadastral 103797, inscris in CF nr. 103797/ Popesti Leordeni, in suprafata de 1263 mp, cu
destinatie de drum de acces, la pretul de pornire al licitatiei de 45.000 Eur + TVA,
reprezentand 90 % din valoarea de evaluare .
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 nr. 103799-C1-U1/Popesti Leordeni, CF nr.
103797/ Popesti Leordeni, si CF nr. 103798/Popesti Leordeni - sunt inscrise sarcini în
favoarea Patria Bank SA (rang 1) si Anaf;
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 nr. RO24 BREL 0002 0031 7565 0100 deschis la LIBRA
INTERNET BANK pe numele SC FLORIN CONSTRUCT SRL, CIF 16465452. Cautiunea
urmeaza a fi achitata in lei, la cursul BNR din data platii.
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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 5000 lei + T.V.A, care se poate achita in
numerar sau in contul RO03 BREL 0002 0008 2867 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK
pe numele lichidatorului judiciar CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA, CIF 29134213.
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.
Bunul se poate 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 SC FLORIN CONSTRUCT SRL - în faliment
CASA DE INSOLVENTA IONESCU SI SAVA S.P.R.L.
Prin asociat coordonator ALBERT GEORGE IONESCU
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