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Catre,  

Gandul.info 

In atentia dnei. Anca SIMINA, jurnalist Gandul 

 

 

 Subscrisa  RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, membra a consortiului desemnat in 

calitate de lichidator judiciar al debitoarei AVERSA S.A.  – in faliment, ce face obiectul dosarului 

15535/3/2006 pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII – a Civila, avand in vedere solicitarea 

dumneavoastra cu privire la licitatia organizata in cadul procedurii de faliment, la care faceti referire, va 

comunicam urmatoarele: 

 

1. Care este data la care s-au scos pentru prima data la licitatie masini si utilaje ale AVERSA 

SA? 

Lichidatorul judiciar a convocat sedinta adunarii creditorilor S.C. AVERSA S.A. pentru data de 

20.04.2012, sedinta in cadrul careia adunarea creditorilor a hotarat ca metoda de vanzare a bunurilor 

debitoarei sa fie  licitatie publica cu strigare. 

Prima licitatie a fost organizata pentru data de 10.05.2012. Obiectul acestei licitatii l-a 

reprezentat vanzarea in bloc a unei parti din bunurile mobile care ar fi putut fi utilizate de catre 

eventualul adjudecatar pentru continuarea aceluiasi tip de activitate.  

Pretul de pornire al licitatiei a fost de 1.400.000 euro (exclusiv TVA), iar pasul de licitatie a fost 

de 20.000 euro.  

Anuntul privind organizarea licitatiei din data de 10.05.2012 a fost publicat in ziarul Romania 

Libera din data de 26.04.2012 si in ziarul Bursa din data de 27.04.2012 si postat pe site-ul lichidatorului 

judiciar www.rva.ro.  

 

2. S-au numarat SC EXPROTUR TRADING SRL, SC AVERSA PRODUCTION & CO 

SRL, SC EUROGRUP ALMAR SRL si/sau persoana fizica Marian Adrian Capatana pe 

lista celor inscrisi la licitatie? In situatia unui raspuns afirmativ, va rog sa precizati cand a 

avut loc licitatia la care oricare dintre competitorii mentionati a participat. 

La sedinta de licitatie  din data de 10.05.2012 s-au inscris S.C. EXPROTUR TRADING S.R.L. si 

o alta societatea comerciala (alta decat cele despre care faceti dumneavoastra vorbire).  

 

3. A fost declarat oricare dintre acesti competitori castigator al licitatiei? Ce valoare au avut 

masinile si utilajele adjudecate? 

In cadrul licitatiei din 10.05.2012 pretul cel mai mare a fost oferit de catre societatea  

EXPROTUR TRADING S.R.L. in valoare de 1.580.000 euro, fiind declarat adjudecatar. 

 

4. Precizati, va rog, daca AVAS a anulat vreo licitatie pentru vanzarea activelor AVERSA 

SA, cand s-a intamplat acest lucru si care a fost motivul. 

 Licitatia nu a fost anulata de catre creditorul A.V.A.S. 

http://www.rva.ro/
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Creditorul majoritar a solicitat lichidatorului judiciar, ca urmare a nerespectarii obligatiilor 

asumate de adjudecatar cu privire la  achitarea pretului integral in termenul prevazut de regulament, sa 

notifice societatea Exprotur Trading SRL cu privire la anularea licitatiei, in conditiile regulamentului de 

vanzare aprobat de creditori. 

Comisia de licitatie desemnata de lichidatorul judiciar a constatat in data de 22.06.2012 ca 

S.C. EXPROTUR TRADING S.R.L. nu si-a respectat obligatiile asumate prin procesul – verbal de 

licitatie cu privire la achitarea integrala a bunurilor adjudecate si in consecinta a anulat adjudecarea in 

favoarea S.C. EXPROTUR  TRADING S.R.L. a bunurilor mobile proprietate a S.C. AVERSA S.A. 

 

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. 

Lichidator judiciar al S.C. AVERSA S.A. -  in faliment 

 


