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PUBLICATIE DE VÂNZARE 

 

MAESTRO SPRL - FILIALA BUCURESTI, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1, Tel. 

031.432.85.03, Fax: 021.322.42.28, E-mail: office@smdamaestro.ro, www.smdamaestro.ro, înregistrată în 

Registrul Societăţilor Profesionale al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. 

RFO II-0727/2014, in calitate de lichidator  judiciar al debitorului MEREDITH S.R.L- in faliment, cu sediul 

in Bucuresti, Bd.Unirii, nr.62, Bl.K5, Sc.2,et.2, ap.30, Sector 3,  J40/2385/1999, CIF 11552736, desemnat prin 

S.C. nr. 2108/12.04.2017, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila in dosarul 

nr.33253/3/2014, anunţă organizarea de licitaţii publice pentru vanzarea autoturismului FIAT FABIO 

DOBLO nr. omologare BF11111F13UC5E4 / 2007 B-666-MRD la cel mai bun pret oferit, pret care nu va 

putea fi mai mic de 600 lei + TVA. Pentru acest autoturism detinem cartea de identitate. Nu detinem 

certificatul de inmatriculare si cheile. 

 

Mentionam ca autoturismul este grevat de sechestru penal instituit prin Ordonanta din 17.02.2014 emisa de 

Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si PV din 02.04.2014, D4152/P/2012, mentinut prin Decizia penala 

nr. 1515/A/13.11.2018 pronuntata de Curtea de apel Bucuresti in D. 39243/3/2014. 

Potrivit art. 91 alin. 1 din lg. 85/2014: 

“(1) Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale 

prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi 

de retentie, sechestre, de orice fel. Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul 

penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse”. 

 

Prin Hotararea nr. 1/20.01.2020 pronuntata in D. 1676/1/2019 publicata in Monitorul oficial nr. 

147/25.02.2020, ICCJ a statuat ca: 

“În interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la 

dispoziţiile art. 249 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală [respectiv art. 163 alin. (1) şi (2) din Codul 

de procedură penală de la 1968], existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal 

asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, în vederea confiscării 

speciale, a reparării pagubei produse prin infracţiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare: a) nu 

suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte bunul sechestrat; b) nu 

este de natură a indisponibiliza bunul asupra căruia a fost începută procedura de valorificare conform 

dispoziţiilor Legii nr. 85/2014; c) nu împiedică lichidarea bunurilor efectuată de lichidatorul judiciar în 

exercitarea atribuţiilor conferite de Legea nr. 85/2014.” 

    In raport de: 

- prevederile art. 91 alin. 1 din Lg. 85/2014 

- Decizia HP nr. nr. 1/20.01.2020 pronuntata de ICCJ in D. 1676/1/2019, publicata in Monitorul oficial 

nr. 147/25.02.2020 

- Decizia penala nr. 1515/A/13.11.2018 pronuntata de Curtea de apel Bucuresti in D. 39243/3/2014 
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- considerentele Deciziei penale nr. 6A/13.01.2020 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in D. 

7329/2/2019, 

autoturismul este valorificat in procedura de lichidare judiciara a debitoarei Meredith SRL, el urmand sa fie 

dobandit liber de orice sarcini. 

 

Licitatia este publica cu strigare, urmand ca ofertele de participare sa fie depuse pana cel tarziu in preziua 

licitatiei orele 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.Petofi Sandor nr.4, sector 1, Bucuresti. 

Licitatiile se vor tine in  zilele de 29.07.2022, 05.08.2022, 11.08.2022, 30.08.2022 ora 14. 

Participantii sunt obligati sa achizitioneze Caietul de sarcini. Valoarea acestuia este de 50 lei + TVA.  

Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini. 

Informatii tel. 0745084802, mail: mariana.enache@smdamaestro.ro. 

 

Lichidator judiciar  

Maestro SPRL – Filiala Bucuresti  
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