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ANUNT  

privind valorificarea activelor din patrimoniul  

debitoarei  S.C. MONTECRISTO CONSULTING SRL 

 

“SERVICII REORGANIZARE SI LICHIDARE” IPURL, lichidator judiciar al SC MONTECRISTO 
CONSULTING SRL - în faliment prin Sentinta civila nr.4743/09.05.2014 pronunţată în dosarul nr. 8134/3/2012 de Tribunalul 
Bucuresti Secţia a VII-a Civilă anunţă reluarea licitaţiilor publice  pentru valorificarea activelor proprietate a debitoarei. 

Valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei se va desfăşura prin licitaţii publice organizate în temeiul art. 116-118 din 

Legea nr. 85/2006,  si al Regulamentului de participare la licitatie. 

 Obiectul licitaţiilor îl reprezintă valorificarea, in bloc, a următoarelor active: 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE ACTIV ADRESA PRET PORNIRE 
LICITATIE 

-EURO- 

1 CLADIRI IN CURS DE EXECUTIE: 
- CONSTRUCTIE S+P+5E, 

PARTIAL FINISATA 
- CONSTRUCTIE LA NIVEL DE 

FUNDATIE SUBSOL 

BUCURESTI, SECTOR 3, STR. 
DRUMUL GURA ARIESULUI NR.6-
8 

358.704 + TVA 

 
Nu se acceptă oferte cu preț inferior celui de pornire al licitației. 

Licitațiile publice se țin în fiecare zi de luni, orele 1200, la sediul lichidatorului judiciar, situat în Bucuresti, sect. 1, 

str.Petofi Sandor, nr. 4.   

Prezentarea activului, a condiţiilor obligatorii privind participarea ofertanţilor la procedura de valorificare precum şi 

regulamentul de desfăşurare propriu - zisă a licitaţiilor sunt puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi în “Caietul de sarcini” 

întocmit de lichidatorul judiciar. Prețul unui caiet de sarcini este de 300 lei + TVA. Garanția de participare la licitație este 

de 10% din prețul de pornire al bunului licitat și se depune în contul debitoarei. 

Informaţii suplimentare referitoare la condiţiile de participare la licitaţie se pot obţine la sediul “ SERVICII 
REORGANIZARE SI LICHIDARE” IPURL, si la numerele de telefon 0742.36.03.53, persoana de contact Doina Stoian, 

email: doinas@insolvency.ro.  

 

 

 

 

 

 

                                                   


