
TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA VII CIVILA 
DOSAR NR. 26139/3/2011 

       

Nr. 274/05.06.2019 

 
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  

 
 

QUANTUM CONSULTING & MANAGEMENT SRL în faliment cu sediul in mun. Bucuresti, 
Aleea Cenuseresei, nr. 4, bl. 50, sc. 2, et. 4, ap. 80, sector 2, Cod unic de înregistrare: 17856904, 
Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/13869/2005 prin lichidator judiciar BFJ 
CONSULTING GROUP SPRL cu sediul în mun. Bucureşti, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, 
sector 3, numit prin Sentința Comercială nr. 9656/13.12.2011, pronunţată de judecătorul sindic în 
Dosarul nr. 26139/3/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia VII-a Civilă, valorifică prin 
licitație publică, proprietatea imobiliara din patrimoniul debitoarei după cum urmează: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Localizare / Observații 
Preț de pornire la 
licitație (Exclusiv 

TVA) 

1 

 
Teren intravilan, in cota parte 
de 67,92% din suprafata totala 
de 560 mp 

Terenul se afla situat in 
Crevedia, sat  Samurcasi, 
tarlaua 46, jud. Dambovita. 

8.386 Euro 

 
Licitația va avea loc la data de 20.06.2019, ora 15:00, cu repetare la data de 25.06.2019 

ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din  București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, 
sector 3.  

Licitația se organizează în baza prevederilor Legii 85/2006 privind procedura insolvenței. 
In cadrul licitației prețul de adjudecare  nu poate scădea sub prețul de pornire al licitației.  
Nu pot participa la licitație debitorii SC QUANTUM CONSULTING & MANAGEMENT SRL. 
Pot participa la licitație persoane fizice și/sau juridice. Persoanele fizice se vor identifica cu 

buletin/carte de identitate, delegație de reprezentare a societății, copie după certificatul de 
înregistrare fiscală, certificat de înmatriculare, date despre contul bancar și ștampila societății in 
condițiile prevăzute de caietul de sarcini. 

Taxă de participare: 500 RON (exclusiv TVA). 
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar după achitarea 

costului acestuia în valoare de 500 RON (exclusiv TVA). 
Participarea la licitație este condiționată de achitarea taxei de participare, a caietului de 

sarcini și a unei cauțiuni de cel puțin 10% din prețul de pornire a licitației pentru bunurile pe care 
intenționează să le cumpere si care se achita in contul de insolventă al debitoarei. 

Documentația de participare la licitație se va depune în original, la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3, cu o zi anterioară 
datei organizării licitației până cel târziu ora 16.00.Informații suplimentare puteți obține la tel.: 
0317100925, fax: 0314092490, E-mail: office@bfj.ro. Web: www.bfj.ro  

 
 

LICHIDATOR JUDICIAR  
BFJ CONSULTING GROUP SPRL 
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