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ANUNŢ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 

 

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, în calitate de lichidator 
judiciar al GIN MAR SRL (în faliment), organizează licitaţie publică 

competitivă cu strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2014 şi a regulamentului 
de licitaţie, pentru vânzarea următoarelor bunuri: 

1. Teren intravilan, în suprafaţă de 2.022 mp, care se vinde la pretul de 15.600 
Euro. Imobilul este situat in mun. Galaţi, Drumul de centura, nr.174. 

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform 
prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate). 

Detalierea bunului se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de 
sarcini este 1.000 lei+TVA. 

2. Spaţiu comercial, în suprafaţă de 48 mp, care se vinde la preţul de 1.060 

Euro. Imobilul este situat in mun. Galaţi, str.Nae Leonard, cartier I.C. Frimu. 

(preţul de pornire nu cuprinde TVA, acesta urmând a fi calculat conform 
prevederilor Codului Fiscal la data transferului dreptului de proprietate). 

Detalierea bunului se regăseşte în caietul de sarcini, iar preţul unui caiet de 
sarcini este 500 lei+TVA. 

Licitaţia va avea loc în data de: 02.03.2021, ora 16.00 la sediul lichidatorului 
judiciar, din Str. Turturelelor, nr.11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, Sect. 
3, Bucuresti.  

Pentru bunurile neadjudecate, licitaţia se va repeta în data de 09.03.2021; 

16.03.2021; 23.03.2021, cu acelaşi preţ de pornire, la aceeaşi locaţie şi oră. 

Garanţia de participare este de 10 %  din preţul de pornire. 

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar 
EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, situat în Bucureşti, Str. 
Turturelelor, Nr. 11 A, Phoenicia Business Center, et. 5, sect.3. 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă la registratura 
lichidatorului judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data şi ora organizării 
licitaţiei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru 
participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând 
instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini. 
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la adresa de e-mail 
bucuresti@expertinsolventa.ro şi la numărul de telefon: 0724.348.732 
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