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Nr. 15/13.01.2020 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  

 

Debitorul INTERVENTII FEROVIARE SA cu sediul in P-ta Gării de Nord, Nr. 1-3 ,Sectorul 

1,Bucureşti, înregistrată la ORCB sub nr. J40/9614/2002, CUI 14913614, împotriva căruia s-a 

deschis procedura falimentului prevăzută de Legea 85/2006 rep. în dosar nr. 19994/3/2014 aflat pe 

rolul Tribunalului Bucuresti – Secția a VII-a Civilă, prin lichidator judiciar BFJ CONSULTING GROUP 

S.P.R.L. cu sediul în mun. București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3, valorifică prin 

licitație publică în bloc pe districte bunurile mobile din patrimoniul societății după cum urmează: 

 

Nr. Crt LOCALIZARE  Cod lista  Denumire subansamblu active  
Valoare de vânzare EURO 

(exclusiv TVA) 

 
    1 BRASOV BV.1 Scule si echipamente de lucru            4.523 €  

2 BUCURESTI B.1 Scule si echipamente de lucru            9.082 €  

3 CLUJ CJ.1 Scule si echipamente de lucru            5.853 €  

4 CONSTANTA CT.1 Scule si echipamente de lucru            3.856 €  

5 CRAIOVA DJ.1 Scule si echipamente de lucru            3.382 €  

6 DEVA HD.1 Scule si echipamente de lucru            5.593 €  

7 GALATI GL.1 Scule si echipamente de lucru            2.730 €  

8 PASCANI IS.1 Scule si echipamente de lucru            2.083 €  

9 CENTRALA BUCURESTI B.3 Echipamente             3.369 €  

TOTAL         40.470 €  

 

Licitația va avea loc în data de 23.01.2020 ora 14:30, cu repetare în data de 31.01.2020 ora 

14:30, cu repetare în data de 07.02.2020 ora 14:30, cu repetare în data de 14.02.2020 ora 14:30, cu 

repetare în data de 21.02.2020 ora 14:30, cu repetare în data de 28.02.2020 ora 14:30 la sediul 

lichidatorului judiciar în str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap . 30, sector 3, București. 

Licitația se organizează în baza prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenței. 

Pot participa la licitație persoane juridice, care vor fi reprezentare de persoane fizice care se 

vor identifica cu buletin/carte de identitate, cu delegație de reprezentare a persoanei juridice, 

copie după certificatul de înregistrare fiscală, actul de înființare/certificat de înmatriculare, date 

despre contul bancar și ștampila societății. Cererea de înscriere la licitație trebuie să conțină si 

acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul participării la licitație. 

Contravaloarea taxei de participare este de: 2.500 RON iar valoarea caietul de prezentare 

este de  1.000 RON exclusiv TVA. 

Bunurile sunt detaliate în anexele ce fac parte integrantă din caietul de prezentare. 

Participarea la licitație este condiționată de achitarea taxei de participare, caietului de prezentare și 

a unei cauțiuni de cel puțin 10% din prețul de pornire la licitației a bunurilor. Plata se face în contul 

INTERVENTII FEROVIARE SA deschis la Libra Bank cu IBAN:RO04BREL0002001595920100.  



Documentația de participare la licitație se va depune în original, la sediul lichidatorului 

judiciar din mun. Bucuresti, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3, cu i zi anterioară datei 

organizării licitației, până în ora 12:00. 

Informații suplimentare puteți obține la tel.: 0317100925, fax: 0314092490, E-mail: 

office@bfj.ro, https://www.licitatii-insolventa.ro . 
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