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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  

 

Debitorul FIBROM INSTAL SRL cu sediul in Str. Gradistea, Nr. 5, Bloc B5, Scara 2, Etaj 1, Ap. 

23,  Sectorul 4, Bucureşti, înregistrată la ORCB sub nr. J40/8568/2005, CUI 17573541, împotriva 

căruia s-a deschis procedura falimentului prevăzută de Legea 85/2006 rep. în dosar nr. 

56075/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă, prin lichidator judiciar BFJ 

CONSULTING GROUP S.P.R.L. cu sediul în mun. Bucureşti, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, 

sector 3, valorifică prin licitaţie publică bunurile imobile din patrimoniul acesteia după cum 

urmează: 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire Descriere  

Preţ de pornire la 

licitaţie (Euro) 

(Exclusiv TVA) 

1 

 

 

Teren intravilan și 

construcții civile 

 

Teren intravilan în suprafață de 1.397 mp și 

construcție C1: tip locuință compusă din 3 

camere, baie, bucătărie, holuri -  suprafață 

construită la sol de 139mp si 

construcția C2: anexă, cu o suprafață construită la 

sol de 54mp 

Situate în județul Giurgiu, Localitatea Călugăreni, 

strada Teiului nr. 29 

42.685 EURO 

 

Licitația va avea loc la data de 19.06.2019, ora 14:30, cu repetare la data de 24.06.2019, ora 

14:30, cu repetare la data de 03.07.2019 ora 14:30, cu repetare la data de 10.07.2019 ora 14:30, cu 

repetare la data de 17.07.2019 ora 14:30, cu repetare la data de 22.07.2019 ora 14:30, cu repetare 

la data de 29.07.2019 ora 14:30, cu repetare la data de 05.08.2019 ora 14:30, la sediul lichidatorului 

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

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

Nu pot participa la licitaţie debitorii FIBROM INSTAL SRL. 

Pot participa la licitaţie persoane fizice şi/sau juridice. Persoanele fizice se vor identifica cu 

buletin/carte de identitate, delegaţie de reprezentare a societăţii, copie după certificatul de 

înregistrare fiscală, certificat de înmatriculare, date despre contul bancar şi ştampila societăţii. 

Taxă de participare: 200 LEI (exclusiv TVA). 

Caietul de prezentare și regulament: 300 LEI (exclusiv TVA) 

Participarea la licitaţie este condiţionată de achitarea taxei de participare, caietului de 

prezentare și regulament și a unei cauţiuni de cel puţin 10% din preţul de pornire a bunului pe 

care intenţionează să-l cumpere și care se achită în contul de insolventă al debitoarei. 

Cererea de înscriere la licitație trebuie să conțină si acordul de prelucrare a datelor cu 

caracter personal în scopul participării la licitatie. 

Documentaţia de participare la licitaţie se va depune în original, la sediul lichidatorului 

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

organizării licitației, până în ora 16:30. 

Informaţii suplimentare puteţi obţine la tel.: 0317100925, fax: 0314092490, E-mail: 

office@bfj.ro.  
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