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 LICHIDATOR JUDICIAR  

al 

  RESPO WASTE S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

 

In conformitate cu Legea 85/2014 privind procedura insolventei,  

Ofera spre vanzare 

Bunuri mobile aflate in patrimoniul debitoarei 

Conform procedurii prezentului 
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SECTIUNEA I 
 

 

REGULAMENT DE VANZARE A 

BUNURILOR MOBILE APARTINAND DEBITOAREI   

RESPO WASTE S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

 

 

1. Prezentul regulament cuprinde regulile de organizare si desfasurare a licitatiilor publice 

deschise cu strigare prin care se vind bunurile mobile proprietatea debitorului  RESPO WASTE S.A 

cu aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2014, respectiv: 

 

Tip   
Valoare de piata 

euro lei 

1. Presa detasabila-

Prescontainer pci 20mp 5.100 23.300 

   2.   Telefon Iphone 6, 

64GB 270 1.200 

3. Centrala Termica 

Wiessmann 24kw 530 2.400 
 

Preturile nu includ TVA. 

 

2. RESPO WASTE S.A. este o societate comerciala, sediul în Rm.Valcea, Splaiul 

Independentei, nr.5, bl.6, sc.A,et.1, ap.5, jud.Valcea, inregistrata la Registrul Comertului sub 

nr.J38/298/2011, CUI 28536794, impotriva careia a fost deschisa procedura de faliment conform 

Sentintei Civile pronuntate in data de 28.03.2016 in dosarul nr. 3312/90/2015 aflat pe rolul 

Tribunalului Valcea, Sectia a II-a Civila, sentinta prin care  DS INSOLV SPRL, a fost desemnata 

lichidator judiciar. 

3. Metoda de vanzare a bunurilor mobile si pretul de pornire  propuse de lichidatorul judiciar 

sunt: 

(i) vanzarea bunurilor mobile se va efectua prin licitatie publica cu strigare; 

(ii) Pretul de pornire al licitatiei este cel determinat in raportul de evaluare reprezentand 

valoarea de piata a bunurilor mobile. 
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4.CONDITII GENERALE DE VANZARE 

 

4.1 Premise 

4.1.1 Se presupune ca toti ofertantii care solicita inscrierea la licitatie au citit cu atentie, au 

inteles, sunt de acord si vor respecta prezentul Regulament in integralitatea lui. 

4.1.2 Se presupune ca toti ofertantii, deci si adjudecatarul, au examinat in prealabil, cu 

atentie, bunurile mobile ce urmeaza a fi vandute, regimul juridic al acestora si au fost informati 

despre conditia acestora. 

4.1.3 Bunurile mobile care fac obiectul licitatiei vor fi vandute in starea  in care se gasesc la 

data adjudecarii, cu toate beneficiile si riscurile implicite, pe principiul„vazut-placut-cumparat – asa 

cum este si unde este” neoferindu-se garantii asupra bunurilor mobile vandute si functionalitatii 

acestora, cu exceptia asigurarii ca vanzatorul este reprezentantul legal al lichidatorului judiciar si are 

dreptul de a vinde bunurile mobile. 

 

4.2 Garantii 

4.2.1 Lichidatorul judiciar si debitorul proprietar nu acorda nicio despagubire, de nicio 

natura, pentru defecte vizibile si vicii ascunse si nici o garantie in legatura cu caracterul complet, 

functionarea, capacitatea de utilizare sau posibilitatea de a fi vandut a bunurilor mobile adjudecate. 

4.2.2 Adjudecatarul nu are dreptul la nici o reducere, despagubire si/sau orice alta ajustare in 

ceea ce priveste eventualele defectele de orice natura sau nemultumiri ale cumparatorului . 

4.2.3 Ofertantii declara ca participa la licitatie in perfecta cunostinta de cauza si stiu ca 

fiecare licitare este neconditionata, irevocabila si fara restrictii. Prin operatiunea de licitare, 

ofertantul: 

(i) accepta integral prezentul regulament al licitatiei 

(ii) se obliga sa cumpere bunurile mobile la pretul pe care l-a oferit. 

4.2.4 Adjudecatarul bunurilor mobile garanteaza ca va plati in termen restul de pret, in caz 

contrar accepta fara protest ca garantia de participare la licitatie sa fie retinuta, cu titlul de daune, in 

averea debitorului. 

 

4.3 Garantia de participare. Plata Pretului 

4.3.1 Pretul de pornire al licitatiei este cel determinat in raportul de evaluare, reprezentand 

valoarea de piata a bunurilor mobile. 

4.3.2 Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire la licitatie si, pentru 

adjudecatar, reprezinta avans la plata pretului. 

4.3.3 Garantia se va achita prin virament bancar in contul de lichidare al debitorului cu 1 zi 

lucratoare inainte de data licitatiei. 

4.3.4 Lichidatorul judiciar va rambursa garantia de participare depusa de ofertantii care nu au 

adjudecat, in termen de 5 (cinci) de zile lucratoare de la data licitatiei. 

4.3.5 Garantia de participare nu se returneaza ofertantului declarat castigator daca acesta nu 

achita contravaloarea bunurilor mobile licitate in termenul prevazut de documentele de 

licitatie. 

4.3.6 Termenul pentru plata integrala a pretului este de 5 zile calendaristice de la data 

adjudecarii. 

4.3.7 Transferul proprietatii Activelor ce fac obiectul licitatiei publice se va efectua dupa 

achitarea integrala a pretului, in conformitate cu prevederile Legii 85/2014  
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5. ORGANIZAREA LICITATIILOR 

5.1 Publicitatea 

5.1.1 Anuntul privind desfasurarea licitatiei va fi publicat in presa cu cel putin 5  zile 

calendaristice inainte de data licitatiei. 

5.1.2 Anuntul va fi publicat pe site-ul lichidatorului judiciar DS INSOLV SPRL. 

Deasemenea, debitorul va fi instiintat despre data si ora vanzarii. 

5.2 Licitatiile 

5.2.1 Organizarea licitatiilor se va efectua de catre DS INSOLV SPRL, in calitate de lichidator 

judiciar, cu respectarea urmatoarelor reguli: 

5.2.2 Desfasurarea primei licitatii are loc intr-un termen de 5 zile calendaristice de la data 

aparitiei anuntului publicitar in presa si pe site-urile susmentionate. 

5.2.3 Urmatoarele licitatii vor fi tinute  in 7  zile calendaristice fata de licitatia anterioara, 

timp in care se vor derula demersuri de expunere pe piata a activelor. 

5.2.4 Desfasurarea licitatiilor se va efectua la sediul debitoarei. La licitatie pot participa 

persoane fizice si juridice care fac dovada depunerii urmatoarelor documente: 

(i) dovada de achitare a garantiei de 10% din valoarea de pornire in licitatie; 

(ii) dovada achitarii caietului de sarcini; 

(iii) pentru persoane fizice ofertante: 

(a) copia actului de identitate; 

(b) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta potentialul cumparator 

in vederea participarii la licitatia publica (original, in forma notarizata); 

(iv) pentru persoane juridice ofertante: 

(a) delegatia (imputernicirea) acordata persoanei care reprezinta in 

licitatie persoana juridica (original); 

(b) certificatul de inmatriculare (copie legalizata); 

 (c) certificat de inregistrare ca platitor de T.V.A, daca este cazul (copie legalizata); 

(d) actul constitutiv (copie) si Certificat Constatator emis de Registrul Comertului (original); 

(e) actul de identitate al persoanei fizice reprezentante (copie); 

5.2.5 Participantii la licitatie vor depune la sediul lichidatorului judiciar documentele 

mentionate la art. 3.2.4, cu o zi lucratoare inainte de data licitatiei. 

5.2.6 Nu vor fi admisi la licitatie debitori ai debitoarei sau ofertanti care, desi au fost declarati 

adjudecatari in licitatiile anterioare organizate la debitoare, nu au achitat activele adjudecate. 

5.2.7 In ziua licitatiei, la ora stabilita pentru licitatie comisia de licitatie va proceda la 

intocmirea listei cu activele la care s-au inscris ofertanti, depunand garantii. 

5.2.8 Deschiderea licitatiei va avea loc in ziua, la ora si locul indicate in anuntul publicitar.  

5.2.9 Presedintele comisiei de licitatie anunta denumirea activelor, pasul de licitare (stability 

valoric la 10% din pretul de evaluare), denumirea ofertantilor, modul de desfasurare a licitatiei, 

asigurandu-se ca fiecare ofertant a inteles procedura de desfasurare. 

5.2.10 In cursul sedintei de licitatie ofertantii au dreptul sa anunte, prin strigare, un pret egal 

sau mai mare decat pretul anuntat de presedintele comisiei de licitatie. 

5.2.11 Licitatia se deruleaza dupa regula licitatiei publice cu strigare, pentru fiecare activ la 

care au fost inregistrate inscrieri, in pasi urcatori de cel putin 10% din pretul de evaluare, pana la 

declararea castigatorului. 

5.2.12 In cazul in care s-a inscris un singur licitant, si care ofera pretul de pornire in licitatie 

acesta este declarat castigatorul licitatiei. 

5.2.13 În cazul în care mai multi licitanti ofera aceeasi suma pentru bunul licitat si nu 
mai accepta pasul urmator de licitatie, va fi declarat adjudecatar ofertantul care a efectuat 
primul strigarea pentru pretul egal acceptat de catre cei doi licitanti. 
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5.2.14 Daca la prima licitatie nu se ofera cel putin pretul de pornire, bunurile mobile nu se 

adjudeca, urmand a fi oferite in urmatoarele licitatii. Lichidatorul va tine licitatii la interval de cel 

putin 7 zile calendaristice. 

5.2.15 Daca bunurile mobile nu se adjudeca la prima licitatie, preturile de vanzare se vor 

diminua consecutiv, astfel:  

- 25 puncte procentuale (75% din pretul de evaluare) pentru a doua licitatie; 

- 25 puncte procentuale (50% din pretul de evaluare) pentru a treia licitatie; daca nu se va 

obtine nici acest pret, bunurile vor fi vandute, la acelasi termen, la cel mai mare pret oferit, chiar si 

atunci cand la licitatie s-a prezentat un singur ofertant. 

5.2.16 Dupa incheierea licitatiei se va trece la semnarea Procesului Verbal de licitatie de catre 

comisie, eventualii observatori si toti licitantii prezenti, in trei exemplare. 

 

6.PLATA PRETULUI  

Plata preţului de adjudecare, (inclusiv TVA-ul aferent acestuia), se va efectua in termen de 5 

zile calendaristice de la data încheierii Procesului Verbal de Licitaţie, in contul de insolventa:      

IBAN:RO60UGBI0000182008048RON. 

deschis la banca: GARANTI BANK S.A. 

Beneficiar: RESPO WASTE S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

CIF: 28536794 

 

7.TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

Transferul proprietatii bunurilor mobile ce fac obiectul licitatiei publice se va efectua doar 

dupa achitarea integrala a pretului. 

 

 

 

 

SECTIUNEA II 
 

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI 

 

8. ORGANIZATORUL LICITATIEI 

 Organizatorul licitatiei este DS INSOLV SPRL  lichidator judiciar al RESPO WASTE S.A. 

(in faliment, in bankruptcy, en faillite) care prin Comisia de licitatie va face anuntul publicitar 

inainte de data licitatiei, in presa centrala/locala, in vederea desfasurarii in bune conditii a licitatiei. 

Anuntul publicitar va cuprinde: 

   -   data, ora si locul organizarii licitatiei ; 

           -   locul si telefonul unde se pot obtine informatii  suplimentare; 

 

9.LOCUL DESFASURARII  LICITATIILOR 

 Licitatiile se vor tine la sediul RESPO WASTE S.A. (in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

din Rm.Valcea, Splaiul Independentei, nr.5, bl.6, sc.A,et.1, ap.5, jud.Valcea. 

 

10.DATA LICITATIILOR  

Prima licitatie va avea loc in data de 22.11.2016. In caz de neadjudecare licitatia urmatoare se 

va desfasura in termen de 7 zile calendaristice, la aceeasi ora si in acelasi loc. 
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11.TIPUL LICITATIEI 

 Licitatie publica, deschisa cu strigare. 

 

12.INTREBARI SI CONTACTE 

Toate contactele si intrebarile vor fi adresate reprezentantului lichidatorului judiciar, acesta 

putand astfel sa  inregistreze si sa urmareasca toate cererile de informatii pentru a putea veni in 

sprijinul potentialilor cumparatori. 

Persoana de contact va fi STOICA DANIELA 

 

13.INFORMATII PRELIMINARE 

 La transmiterea solicitarii de informatii, vor fi furnizate lichidatorului judiciar elemente de 

identificare ale solicitantului (denumire firma, persoana de contact, telefon, fax, e-mail, etc.). 

   Vanzarea  bunurilor care fac obiectul licitatiei se adreseaza publicului larg si toti cei 

interesati sunt invitati sa participe. 

 

14.PRIMIREA OFERTELOR . GARANTII DE PARTICIPARE 

Toti potentialii cumparatori trebuie sa fie inregistrati de lichidatorul judiciar si trebuie sa 

furnizeze documentele cerute. 

Bunurile se vor vinde si livra in starea in care se afla, iar manipularea si transportul intra in 

sarcina cumparatorului. 

Potentialii ofertanti trebuie sa depuna pana cu o zi lucratoare inainte de ziua licitatiei, la 

sediul societatii lichidatoare de la adresa mentionata, urmatoarele documente care constituie conditia 

acceptarii ofertei pentru participarea la licitatia publica: 

- scrisoare de intentie in vederea participarii la licitatie; 

- dovada platii garantiei de participare la licitatie, in cuantum de 10% din valoarea de 

piata a bunului pentru care se liciteaza . 

- dovada achitarii caietului de sarcini, a carui valoare este de 500 RON (inclusiv TVA). 

Acesta se va procura si achita la sediul lichidatorului judiciar. 

        Acestea vor fi insotite in mod obligatoriu de urmatoarele documente:   

 

15.DOCUMENTE NECESARE 

 Pentru persoane fizice ofertante: 

(a) copia actului de identitate; 

(b) actul care atesta imputernicirea acordata persoanei care reprezinta potentialul cumparator 

in vederea participarii la licitatia publica (original, in forma notarizata); 

Pentru persoane juridice ofertante: 

(a) delegatia (imputernicirea) acordata persoanei care reprezinta in 

licitatie persoana juridica (original); 

(b) certificatul de inmatriculare (copie legalizata); 

 (c) certificat de inregistrare ca platitor de T.V.A, daca este cazul (copie legalizata); 

(d) actul constitutiv (copie) si Certificat Constatator emis de Registrul Comertului (original); 

(e) actul de identitate al persoanei fizice reprezentante (copie); 

 

16.PRETUL DE PORNIRE AL LICITATIEI 

 

Pretul de pornire a licitatiei este: 
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Bunul scos la vanzare  
Valoare de piata 

euro lei 

Presa detasabila-

Prescontainer pci 20mp 5.100 23.300 

   Telefon Iphone 6, 64GB 270 1.200 

Centrala Termica 

Wiessmann 24kw 530 2.400 

 

Preturile nu includ TVA. 

 

17. DESFASURAREA  LICITATIEI 

 

 Licitatia   va fi organizata  de catre lichidatorul  judiciar la locul si data stabilite prin  anunturi 

si se va desfasura dupa cum urmeaza: 

 

a) Chestiuni preliminare 

 

- sedinta de licitatie va fi condusa de presedintele comisiei care va declara licitatia 

deschisa; 

- presedintele va prezenta bunurile scoase la licitatie si regulamentul de licitatie; 

- presedintele va citi lista licitatorilor prezenti care indeplinesc conditiile de participare 

la licitatie; 

- constata ca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea licitatiei, inclusiv 

cele de publicitate; 

- anunta faptul ca plata se va face in lichiditati sau orice alt mijloc legal de plata; 

- anunta pretul de pornire al licitatiei; 

 

b) procedura licitatiei 

 

Licitatia incepe prin citirea ofertelor primite pana la acea data. 

Pretul de la care incepe licitatia este cel prezentat la punctul 9 al Sectiunii II din prezentul 

caiet. 

Licitarea se va face numai crescator, pasul de licitatie fiind de 10% din valoarea de piata a 

bunului. 

La prima licitatie adjudecarea se poate face si daca a fost depusa o singura oferta (in cazul 

unui singur participant) in conditiile in care aceasta indeplineste toate conditiile din documentatie, cu 

conditia ca pretul oferit sa fie cel putin egal cu pretul de pornire la licitatie. 

 Bunurile scoase la vanazare, se adjudeca aceluia care, dupa  trei strigari succesive facute la 

intervale de timp, care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare. 

În cazul în care mai multi licitanti ofera aceeasi suma pentru bunul licitat si nu mai accepta 

pasul urmator de licitatie, va fi declarat adjudecatar ofertantul care a efectuat primul strigarea pentru 

pretul egal acceptat de catre cei doi licitanti. 

          Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si nu vor exista supralicitari la acelasi 

termen, vanzarea se va amana, fiind fixat un nou termen de licitatie, in conformitate cu anuntul 

publicitar.  



 

 

                                      Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

       

          Societate profesională de practicieni în insolvență 

Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

 

8 

P
ag

e8
 

Procesul verbal de licitatie constituie actul in baza caruia se va intocmi procesul-verbal de 

adjudecare, care, in conformitate cu art.158 alin.(2) din Legea 85/2014 constitutie titlul de 

proprietate asupra bunurilor adjudecate. 

 

18.ADJUDECAREA 

 

 Dupa inchiderea licitatiei, reprezentantul administrtorului judiciar va intocmi un proces 

verbal despre desfasurarea si rezultatul acesteia care va fi semnat de toate partile prezente.Acesta va 

sta la baza incheierii procesului-verbal de adjudecare. 

 In toate cazurile, procesul-verbal de adjudecare se va intocmi dupa achitarea intregrala a 

pretului si la finalizarea livrarii bunurilor. 

 Pentru adjudecatar, garantia de participare la licitatie se va deduce din pretul total de 

adjudecare. 

 Pentru ceilalti participanti la licitatie , restituirea garantiei de participare, se va face in baza 

cererii depuse in original, de catre ofertant, la sediul organizatorului, cu precizarea valorii de 

restituit, a contului si bancii societatii, in termen de 5 zile de la depunerea cererii. 

 In cazul in care adjudecatarul / cumparatorul nu respecta conditiile si termenele de plata 

prevazute la punctul 6 din prezentul Caiet de prezentare, lichidatorul judiciar are dreptul exclusiv, 

recunoscut si insusit fara opozitie de catre ofertanti, de a anula licitatia, fara alte formalitati 

prealabile, situatie in care adjudecatarul pierde garantia de participare la licitatie si va decade din 

drepturile castigate in urma adjudecarii licitatiei.              

 Cumparatorii vor suporta toate costurile ocazionate de manipulare, incarcare, descarcare, etc. 

a bunurilor adjudecate. 

 

19.EFECTUAREA PLATILOR 

 

 Plata se va face in contul de lichidare nr. RO60UGBI0000182008048RON, deschis la 

GARANTI BANK S.A. 

          

 

 

 

 

DS INSOLV SPRL 

Lichidator judiciar al 

RESPO WASTE S.A. - in faliment, in bankruptcy, en faillite 

 

Prin reprezentant Daniela Elena Stoica 

 

 
 
 
 


