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Dosar nr: 340/91/2022 
Debitor: S.C. PAMIRO CONSTRUCT SRL – Focsani  
<< în faliment >> << in bankruptcy >> << en faillite >> 
Nr. de inreg. O.R.C. J39/337/2007, C.U.I.  21532582                                                                                                                                                                                                                                                

Nr. inreg. 40.138 IS din 23.02.2023 

Referinta interna: 39/M.R.L./2022 

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

 
Subscrisa, Pamiro Construct S.R.L.,  cu sediul în Municipiul Focşani, B-dul Independenţei, 

Nr. 54, Bloc 54, Etaj 3, Ap. 12, Judet Vrancea, înmatriculata la ORC Vancea sub nr. J39/337/2007,  
C.U.I. 21532582, prin lichidator judiciar consorțiul format din Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala 
Bacău, reprezentată prin asociat coordonator Mititelu Corneliu, numit prin Încheierea de şedinţă din 
28.06.2022, pronunţată de Tribunalul Vrancea – Secţia II – a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal in ds. 340/91/2022, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 ale 
Regulamentului de vanzare şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 21.11.2022, scoaterea la 
vânzare prin licitaţie publică la data de 06.03.2023, ora 11.00, a activelor mobile ale Pamiro 
Construct S.R.L.: 
 Active mobile 

 
Nr. 

activ 

 
Denumire si descriere activ 

Preţ evaluare 
(lei fără 
T.V.A.) 

Preţ de pornire 
licitatie 
 (lei fără 
T.V.A.) 

Activ 1 

AUTOTURISM M1G, caroseria  AC BREAK, marca  
BMW, nr. inmatriculare  VN-98-XYZ, tip/varianta 
X6/FH61/D8/X6 xDrive 30d, an fabricatie 2012, norma de 
poluare  EURO 5, nr. identificare WBAFH61010L490142, 
masa proprie (kg) 2150, masa max. autorizata (kg)2675, 
nr. locuri 5, dimensiunie de gabarit (Lxlxh) (mm) 
4877/1983/1690, motor tip N57D30A, serie motor 
31767877, cilindree (cmc)  2993, putere maxima (KW/ 
CP)180 KW/245 CP, sursa de energie MOTORINA, nr. axe 
2, tractiune INTEGRALA, culoare NEGRU, cutie de viteze 
automata (hidramata). 
Starea tehnica - mijlocul de transport era in stare buna 
de functionare la data inspectiei. La pornire, martorii din 
bord nu prezentau erori sau defectiuni; 
Starea fizica - Masina nu a fost avariata, caroseria si 
interiorul fiind in stare buna, SUNT PREZENTE URME DE 
UTILIZARE (parbriz crapat, sticla far crapat, bara fata 
prezinta zgaraieturi, CU DETERIORARI specifice utilizarii 
normale. Mijlocul de transport dispune de ITP valabil 
pana la 04.04.2023. 

59.000,00 47.200,00 

Activ 2 

AUTOUTILITARA N1, caroseria BB FURGON, 
marca FORD, tip/varianta TRANSIT, nr. 
inmatriculare VN-36-PAM, an fabricatie 2008, norma 
de poluare EURO 4, nr. identificare 
WFOXXXTTFX8A45372, masa proprie (kg) 1863, masa 
max. autorizata (kg) 4500, nr. locuri 3, dimensiunie de 
gabarit (Lxlxh) (mm) 5680/1974/2598, motor tip QVFA, 
serie motor 7D07950, cilindree (cmc) 2198, putere maxima 

11.900,00 9.520,00 
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(KW/ CP) 81 KW / 110 CP, sursa de energie MOTORINA, 
nr. axe 2, tractiune FATA, culoare ALB, cutie de viteze 
manuala. 
Starea tehnica: autoutilitara  nu a putut fi pusa in 
functiune. Usa culisanta este lovita, usile din spate nu pot fi 
inchise; 
Starea fizica - masina nu a fost avariata, caroseria 
prezinta urme de corozie pe tot perimetrul masinii, in 
partea de jos si interiorul fiind in stare satisfacatoare, sunt 
prezente urme de utilizare, cu deteriorari specifice unei 
indelungi stationari, in curte inchisa, dar neconservat. 
Mijlocul de transport NU dispune de ITP valabil (expirat la 
data de 02.2021); 
Lichidatorul nu detine cheia autoutilitarei si nici certificatul de inmatriculare, 
putand pune la dispozitia cumparatorului doar cartea de identitate a vehiculului, in 
original. 

Activ 3 

AUTOUTILITARA N1, caroseria BB03 FURGON, marca 

NISSAN, nr. inmatriculare VN-73-PAM,  tip/varianta 
VANETTE CARGO, an fabricatie 2000, norma de poluare 
EURO 2, nr. identificare VSKDEVC23U0132779, masa 
proprie (kg) 1590, masa max. autorizata (kg) 4005, nr. 
locuri 5, dimensiunie de gabarit (Lxlxh) (mm) 
4500/1695/1980, motor tip LD23G, serie motor 08424F, 
cilindree (cmc) 2283, putere maxima (KW/ CP) 55 KW / 75 
CP, sursa de energie MOTORINA, nr. axe 2, tractiune 
SPATE, culoare  ALB, cutie de viteze manuala. 
Starea tehnica - autoutilitara  nu a putut fi pusa in 
functiune..  
Starea fizica - masina nu a fost avariata, caroseria 
prezinta urme de corozie, in partea de jos si interiorul fiind 
in stare satisfacatoare, sunt prezente urme de utilizare, cu 
deteriorari specifice unei indelungi stationari si utilizarea 
masinii ca si depozit piese de schimb. Mijlocul de transport 
NU dispune de ITP valabil (expirat in 05.2019).  
Lichidatorul  detine cheia autoutilitarei, certificatul de inmatriculare si  cartea de 
identitate a vehiculului, in original. 

2.800,00 2.240,00 

Activ 4 

AUTOUTILITARA, caroseria FURGON CAB. 
INT.3+1 USI, marca IVECO, nr. inmatriculare VN-
05-FVO -  tip/varianta 35S12 HPI, an fabricatie 2005, 
norma de poluare EURO 3, nr. identificare 
ZCFC358100D273732, masa proprie (kg) 2300, masa max. 
autorizata (kg) 3490, nr. locuri 3, dimensiunie de gabarit 
(Lxlxh) (mm) 6000/1996/2590, motor tip F1AE0481B, 
serie motor 200209, cilindree (cmc) 2286, putere maxima 
(KW/ CP) 85 KW / 115 CP, sursa de energie  MOTORINA, 
nr. axe 2, tractiune SPATE, culoare ROSU, cutie de viteze 
manuala. 
Starea tehnica - autoutilitara la data inspectiei  NU era 
functionala, fiind in stationare de cca 1-2 ani. 
Mecanismul de culisare a usii laterale nu este functional, 
usa din spate nu s-a reusit a se deschide, in interior sunt 
demontate elemente din bordul masinii, inclusiv radio de 
masina. 
Starea fizica - masina nu a fost avariata, caroseria 
prezinta urme de corozie cu exfoliere vopsea pe tot 
perimetrul masinii, in partea de jos si interiorul fiind in 
stare nesatisfacatoare - tapiteria este rupta, murdara, 
sunt prezente urme de utilizare, cu deteriorari specifice 

8.100,00 6.480,00 
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unei indelungi stationari, neconservat (abandonat). 
Mijlocul de transport NU dispune de ITP valabil (expirat in 
05.2021). 
Lichidatorul detine certificatul de inmatriculare si  cartea de identitate a 
vehiculului, in original si nu  detine cheia autoutilitarei . 

REGIMUL T.V.A.:  
- în cazul bunurilor mobile livrarea se va face cu T.V.A.  

* Preţul de pornire la licitaţie, pentru bunurile mobile este de 80% din preţul de 
evaluare şi nu cuprinde T.V.A. 

Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 03.03.2023, ora 
11.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar consorțiul format din Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău din Mun. 
Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, Jud. Bacau. 

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar consorțiul format 
din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, Jud. 
Bacau, pe data de 06.03.2023, ora 11.00 şi se va desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei ale Regulamentului de 
vanzare şi ale Hotărârilor Adunării Creditorilor din 21.11.2022 . 

Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună deodată cu cel puțin 48 de ore  
înainte de data și ora de începere a licitației (zi lucrătoare), la sediul ales al  lichidatorului judiciar 
consorțiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare 
Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău, data de 03.03.2023, ora 11.00, următoarele documente: 

 Cerere de participare la licitaţie, la care se vor ataşa: 

 Dovada achitării în contul de lichidare al Pamiro Construct S.R.L., RO83BTRLRONCRT0I12919102, deschis la 
Banca Transilvania S.A., a caietului de sarcini în sumă de 500,00 lei, plus T.V.A., pentru fiecare dintre activele 
nr. 1, 2 si  4 si 200,00 lei, plus T.V.A. pentru activul 3; 

 Dovada depunerii garanţiei de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei în contul de 
lichidare, având ca beneficiar Pamiro Construct S.R.L. ; 

 Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie semnată de de reprezentantul legal al 
societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitaţie şi semnarea 
contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului, 

 Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în anexa nr. 1 
la Caietul de sarcini, 

 Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare prevăzut în anexa nr. 2 la Caietul de 
sarcini, 

 Declaratia privind adresa de corespondenta, prevazuta in Anexa nr. 3 la caietul de sarcini; 

 Declarație de consimțământ - acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,  prevazuta in Anexa nr. 4 
la caietul de sarcini; 

 Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează: 
Pentru persoanele juridice române: 

 Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, in copie conformă cu 
originalul,  

 Actul constitutiv, actele adiţionale relevante – în copie, conformă cu originalul, 

 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în copie), 

 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntara sau în 
faliment.  
Pentru persoanele juridice străine: 

 Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat, 

 Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau de o bancă 
străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A. (Eximbank), 
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 Declarație pe propria raspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitație publică cu strigare 
cunoaște limba română și termenii specifici licitației publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat 
caz în care se va depune copie de pe autorizația acestuia și de pe actul de identitate al acestuia, 

 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntara sau în 
faliment.  
Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:  

 Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe 
actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal 
competent, 
Pentru persoanele fizice române: 

 Copie de pe actul de identitate, 
Pentru persoanele fizice străine: 

 Copie de pe paşaport. 
 Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în caietul de 
sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.  
 În cazul în care din conţinutul documentelor solicitat nu rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute în 
anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. 
 Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi prezentate în 
original sau în copie legalizată. 
 Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi prezentate în 
copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată. 
 Pentru documentele solicitat în copie la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor prezenta 
originalele pentru conformitate. 
 O persoană care a formulat şi semnat o scrisoare de intenţie de participare la licitaţie, recunoaşte că este 
de acord şi îşi însuşeşte condiţiile de participare prezentate în Regulamentul de vânzare, Caietul de sarcini, 
precum şi faptul că a vizionat bunul imobil şi este de acord cu achiziţionarea bunului în stadiul în care se regăseşte 
acesta la data licitaţiei. 

Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă preţul de pornire la 
licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum 
şi în regulamentul de vânzare al activului. 

Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare decât preţul 
de pornire, li se va reţine garanţia de participare. 

Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de societatea debitoare. 
Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea unui 

Protocol de vizitare al activelor care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare ofertanţii trebuie să-şi 
anunţe intenţia de vizitare prin fax 0234.52.44.20 sau e-mail bacau@insolventa.ro sau 
iasi@insolventa.ro. 

Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care se pot 
procura de la sediul lichidatorului judiciar consorțiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 68, sc. 
A, ap. 1, Jud. Bacau, în fiecare zi de luni până vineri, orele 09.00 – 11.00, până pe data de 03.03.2023, ora 11.00, 
în baza unei programări prealabile (24 de ore).  

 
Relaţii suplimentare se pot obţine: 

- consorțiul format din Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. si Management Reorganizare Lichidare 

Iaşi S.P.R.L. Filiala Bacău din Mun. Bacau la telefoanele: 0234.52.44.20, 0232.24.38.64, 0755.132.478 . 
 

Lichidator judiciar,  

Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L.     Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. Filiala Bacău 

      Asociat coordonator, Mititelu Corneliu                                 Asociat Coordonator, Corneanu Oana 
 
 

Intocmit, 
Practician in insolventa 

Timpau Cornelia  

mailto:bacau@insolventa.ro

