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Stimate viitor cumpărător, 
 

 

Prezentul “Caiet de sarcini” are ca obiective: prezentarea bunului, 

precizarea condițiilor generale și specifice de vânzare și prezentarea 

regulamentului de organizare și desfășurare a licitației. 

  

I. Considerații generale    

Societatea GEORGE`S  FAMILY este societate aflată în procedura de 

faliment reglementată de Legea nr. 85/2006 și care face obiectul dosarului nr. 

7948/30/2013, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.  

Debitorul GEORGE`S FAMILY SRL se identifică astfel: 

- sediul social: Timişoara, str. Lacului – Piaţa de Mărfuri Aurora, nr.1, jud. 

Timiş; 

- nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/4337/1992; 

- cod fiscal: RO 4481454 

SCP MB Management IPURL a fost desemnat lichidator judiciar al 

debitorului GEORGE’S FAMILY SRL prin Încheierea civilă nr. 1587 

/26.07.2013, pronunţată în dosarul nr. 7498/30/2013,  aflat pe rolul Tribunalului 

Timiș, Secția a II-a Civilă. 

 În conformitate cu prevederile art. 53 din Legea nr. 85/2006, bunurile 

înstrăinate de lichidatorul judiciar sunt dobândite libere de orice sarcini, precum 

ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri 

asiguratorii. 

 

II. Prezentarea bunului care face obiectul licitaţiei: 

Bunul identificat în patrimoniul societății George’s Family SRL și scos la 

vânzare prin licitație este: 

1. Autorurism marca Daewo Matiz 
- tipul - MF484/Matiz; 

- culoare maro metalizat; 

- număr de înmatriculare: TM-89-ELA; 

- nr. omologare/anul fabricaţiei: ABWD1K0012T31X4/2005; 

- număr de identificare – UU6MF48415D070077; 

- masa proprie – 805 kg; 

- masa totală autorizată – 1210 kg; 

- numărul total de locuri – 5; 

- sursa de energie – benzină; 
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- serie motor: 258337KA1, cilindree-796 cm
3
, putere maximă (kw)/turaţie 

 (min-t) – 37,5/5900;  

- viteza maximă contructivă – 144 km/h; 

- capacitatea rezervorului – 35 l; 

- dotări: oglinzi şi geamuri manuale, radio casetofon, 6 viteze, închidere 

 manuală, euro2. 

Preţul de pornire la licitaţie este de 1.300 Euro + TVA. 

 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor care urmează a fi 

scoase la vânzare, sub sancțiunea decăderii, sunt rugate să facă dovada acestui 

fapt până cel târziu în data de 31.07.2014, ora 17.00 la sediul lichidatorului 

judiciar din Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș. 

Licitația va avea loc după cum urmează: 04 august 2014, 11 august 2014, 

18 august 2014, 25 august 2014, ora 14 00, la sediul lichidatorului judiciar din 

Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, la același preț de pornire și se va 

desfășura conform prezentului Caiet de sarcini. 

  

III. Condiții de participare la licitație 

La licitaţie poate participa, în număr nelimitat, orice persoană fizică sau 

persoană juridică, în condiţiile în care este declarată calificată de către Comisia 

de licitaţie, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitaţie. 

Nu pot participa la licitaţie debitorii George’s Family SRL, lichidatorul 

judiciar şi membrii comisiei de licitaţie. 

Dosarul de participare la licitaţie trebuie să cuprindă următoarele 

documente: 

1. Persoane juridice: 

a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerţului; 

b) dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 10% din 

preţul de pornire al activului/activelor licitat/e; 

c) hotărârea AGA sau CA privind participarea la licitaţie în care să se precizeze 

persoana împuternicită cu puteri depline să reprezinte societatea la licitaţie şi să 

semneze procesul verbal de adjudecare; 

d) Cerere de participare la licitație – Anexa 1; 

e) declaraţia olografă a reprezentantului societăţii  că acesta cunoaşte în amănunt 

starea tehnică a bunurilor oferite la licitaţie – Anexa 2. 

2. Persoane fizice: 

a) Copie act de identitate (valabil la data licitaţiei); 

b) dovada constituirii garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 10% din 

preţul de pornire al activului/activelor licitat/e; 

c) Cerere de participare la licitație – Anexa 3; 
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d) declaraţia olografă a persoanei fizice că acesta cunoaşte în amănunt starea 

tehnică a bunurilor oferite la licitaţie – Anexa 2. 

Documentația de participare la licitaţie se depune până cel târziu în 

ziua desfășurării licitaţiei, ora 13.
00 

la sediul lichidatorului judiciar din 

Timişoara, str. Macilor nr. 26, jud. Timiș. 

 

IV. Garanţia de participare la licitaţie 

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire a 

bunului/bunurilor pentru care se licitează. 

Garanţia de participare la licitaţie se va depune în numerar la sediul 

lichidatorului judiciar, până cel târziu în ziua desfășurării licitației, ora 13.
00

.  

Garanţia de participare a ofertantului care nu a câştigat licitaţia se restituie 

în termen de maxim 5 zile de la data la care a avut loc licitația pe baza cererii 

întocmite în acest sens – Anexa 4 (persoane juridice), respectiv Anexa 5 

(persoane fizice). 

Garanţia de participare a ofertantului adjudecatar se reține în contul 

prețului. 

În cazul în care nu se plăteşte preţul integral adjudecatarul pierde garanţia 

în condiţiile de mai sus. 

 

V. Desfăşurarea licitaţiei 

a) Licitaţia va fi organizată şi condusă de o comisie nominalizată de lichidatorul 

judiciar desemnat să administreze procedura de faliment a debitorului 

George’s Family SRL. 

b) Licitaţia va începe cu înregistrarea, de către preşedintele comisiei de licitaţie 

a participanţilor la licitaţie şi cu verificarea documentației de participare. 

c) Dacă la data stabilită nu se vor prezenta potenţiali cumpărători sau dacă cei 

prezenți nu oferă cel puțin prețul de pornire stabilit sau dacă din diverse 

motive bunul nu va fi adjudecat, se vor organiza noi licitaţii conform 

graficului prezentat în Publicația de vânzare nr. 537/18.07.2014. 

d) După validarea participanţilor, se prezintă bunul ce va fi scos la vânzare, 

precizându-se preţul de începere a licitaţiei şi modul de licitare.  

e) Licitaţia este publică, deschisă și cu strigare. Treapta minimă de supralicitare 

este stabilită ca fiind 5% din valoarea de pornire. 

f) Între strigări la cererea unuia din participanţi se poate lăsa un interval de 15 

de minute. 

g) Comisia întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul 

licitaţiei. În procesul-verbal vor fi menţionaţi toţi cei care au participat la 

licitaţie, sumele oferite de fiecare participant precum şi adjudecatarul bunului 

şi preţul stabilit. Procesul-verbal va fi semnat de toţi participanţii la licitaţie. 
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h) După adjudecare, dacă participantul câştigător nu semnează Procesul – verbal 

de adjudecare sau în caz de neplată a sumei reprezentând preţul, Procesul – 

verbal de adjudecare se consideră desfiinţat, fără a mai fi necesară punerea în 

întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă şi cumpărătorul va pierde 

garanţia cu titlu de daune-interese, iar bunul respectiv se va scoate imediat la 

licitaţie la următoarea dată prevăzută. 

i) Eliberarea bunului adjudecat se va face după plata sumei prevăzută în 

Procesul – verbal de adjudecare pe baza adeverinței eliberate de către 

lichidatorul judiciar din care să rezulte plata integrală a prețului şi se va 

întocmi un proces-verbal de predare-primire. 

 

VI. Condiții de adjudecare și elemente de preț 

Preţul de pornire al licitaţiei publice este cel precizat în Publicația de 

vânzare nr.537/18.07.2014. 

Preţul de adjudecare este preţul cel mai mare oferit şi va fi precizat 

explicit în Procesul Verbal de adjudecare. 

 Va fi declarată adjudecatar persoana care a oferit suma cea mai mare, cu 

condiția ca aceasta să fie cel puțin egală sau să depășească prețul de pornire. 

 În cazul în care la licitație participă o singura persoană, aceasta poate fi 

declarată adjudecatar în cazul în care oferă cel puțin suma stabilită ca și preț de 

pornire al licitației. 

Adjudecatarul bunului din averea falitei George’s Family SRL are 

obligaţia ca în termen de maxim 5 zile de la data încheierii procesului-verbal de 

licitaţie să depună întreaga sumă cu care a adjudecat bunul în numerar, la sediul 

lichidatorului judiciar situat în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș. 

 În cazul în care prețul stabilit nu se va achita integral până la termenul 

precizat în procesul-verbal de licitație, ofertantul-adjudecatar va pierde licitația 

și garanția de participare. 

 Vânzătorul va transfera dreptul de proprietate în maxim 5 zile de la data 

achitării integrale a prețului.  

Vânzătorul va preda bunul în cauză în termen de maxim 5 zile de la data 

achitării integrale a prețului de către cumpărătorul adjudecatar pe baza 

adeverinței eliberate de către lichidatorul judiciar în acest sens. Prin acordul lor, 

părțile pot deroga de la această prevedere.  

Procesul – verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate. 

 

VII. Anularea licitaţiei 

De regulă, nu se permite anularea licitaţiei. În mod excepţional, anularea 

licitaţiei se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestaţii 

întemeiate privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei care au afectat loialitatea 
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concurenţei, nu au asigurat transparenţa procedurilor de licitaţie sau au produs 

discriminări între ofertanţi. 

Decizia de anulare sau amânare a licitaţiei va fi luată de conducerea 

instituţiei organizatoare a licitaţiei împreună cu comisia de licitaţie. 

În cazul anulării licitaţiei, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, 

în scris, tuturor ofertanţilor participanţi şi se va proceda la restituirea garanţiilor 

de participare la licitaţie integral. 

 

VIII. Alte mențiuni 

 Participantul care nu oferă în cadrul licitațiilor cel puțin prețul de pornire 

stabilit, va putea formula și depune, la lichidatorul judiciar, o ofertă de 

cumpărare ce va fi analizată în cadrul Adunării Creditorilor. 

 

 

 

 

Lichidator judiciar, 

SCP MB Management IPURL, 

Prin Mihail Bojincă 

 


