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Nr. 63/ 07.02.2022 

 

ANUNȚ VÂNZARE 

 

Dosar 293/3/2015 –  Insolvență ORION AUTO INVEST SRL 

 

Subscrisa, FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, persoană juridică română cu sediul social în București, Str. Dionisie 

Lupu nr. 33, Sector 2, cod poștal 020021, Cod de identificare fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, Număr 

de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II – 0637, Tel: 031 226 14 00, Fax: 031 226 14 01, 

Web: www.fractal.eu, e-mail: office@fractal.eu, a.rusu@fractal.eu, reprezentată de practician în 

insolvență coordonator Alexandru Rusu, 

în calitate de administrator judiciar al ORION AUTO INVEST SRL, persoană juridică română în reorganizare 

judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, având sediul în Județul Argeş, Comuna Mărăcineni, 

Sat Argeșelu Nr. 605 B, Hala-Producție, Cod Poștal 117451, înregistrată la Registrul Comerţului Argeș sub 

numărul de ordine J03/272/1996, Cod Unic de Înregistrare 8314793, Atribut Fiscal RO, cont unic de 

insolvență RO11BRMA0999100054429994, deschis la Banca Românească SA, Sucursala Pitești,  

VINDE 

în data 14.02.2022 ora 10.00, prin metoda negocierii directe, pe baza unui cumpărător identificat, urmată 

de procedura de supraofertare (în situația înregistrării de alte oferte), cu scurtarea perioadei, dată fiind 

urgența vânzării, Imobilul denumit TEREN + CONSTRUCTII situat in Mărăcineni, sat Argeșelu, nr. 605 B, 

jud. Argeș, proprietate imobiliară compusă din Teren si construcțiile edificate pe aceasta, înscrise in CF 

81030 a localității Mărăcineni, respectiv 

- teren în suprafață de 15.079 mp (din care 13.070 mp cu categoria curți construcții și 2009 mp 

extravilan arabil), 



 

- construcție C1 – Hală producție, construcție metalică, an construcție 2011 situată în Mărăcineni, 

sat Argeșelu nr. 605B, Județul Argeș,  regim înălțime parter, Suprafața construită fiind de 6.837 

mp și Suprafața utilă 6.153 mp, 

- construcție C2 – Hală depozitare, construcție metalică, an construcție 2013 situată în Mărăcineni, 

sat Argeșelu nr. 605B, Județul Argeș, regim înălțime parter, Suprafața construită este de 2242 mp 

și Suprafața utilă 2.018 mp, 

la prețul de 10.000.000,00 (zecemilioane lei) Lei la care se adaugă TVA-ul aferent. 

Ședința de vânzare prin negociere directă va avea loc la sediul administratorului judiciar FRACTAL 

INSOLVENȚĂ SPRL situat in București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data 

de 14.02.2022, ora. 10.00. 

Prețul de pornire aferent bunului imobil ce face obiectul vânzării, este de 10.000.000,00 Lei la care se 

adaugă TVA-ul aferent, conform legislației în vigoare la data valorificării, conform ofertei identificată. 

Precizăm că asupra bunului imobil Teren + construcții așa cum este descris mai sus, este constituită 

ipotecă imobiliară în favoarea creditoarei Banca de Export – Import a României Eximbank SA. 

Vânzarea directă către ofertantul identificat, la prețul de 10.000.000 RON + TVA propus prin ofertă, 

urmează a fi făcută în data de 14.02.2022, doar în situația în care nu există supraoferte.  

În situația în care există supraoferte, vânzarea va avea loc în data de 14.02.2022, ora 10.00, prin negociere 

directă cu mai mulți ofertanți identificați, prețul de pornire la vânzare fiind prețul de 10.000.000 RON + 

TVA -ul aferent, pasul de supraofertare fiind de 0,5% din prețul de pornire al negocierii directe (numai 

crescător).  

În vederea înscrierii la negocierea prin supraofertare (în situația în care se vor înscrie și alți ofertanți în 

afara celui identificat) persoanele interesate de achiziționarea bunurilor prin supraofertare vor depune 

supraofertele, la sediul administratorului judiciar din București, str. Dionisie Lupu nr. 33, Sector 2, cel 

mai târziu până la data de 11.02.2022, ora 16.00.  
 

Pot participa la vânzarea prin negociere directă cu supraofertare, organizată în data de 14.02.2022, ora 

10,00, atât supraofertanții care până la data de 11.02.2022, ora 16.00, înregistrează la sediul 

administratorului judiciar supraofertele de participare și care depun documentația completă solicitată în 

caietul de sarcini, precum și ofertantul inițial identificat.  

Supraofertanții au obligația să achite în contul unic de insolvență al debitoarei,  garanția de participare de 

10% din prețul de pornire al bunului ce face obiectul vânzării prin negociere directă și să achiziționeze 

caietul de sarcini pentru bunul imobil scos la vânzare (acesta urmând a fi ridicat fizic de la sediul 

administratorului judiciar, de luni pana vineri, intre orele 09.00 – 17.00 , sau comunicate prin e-mail), 



 
contra sumei de 1.500 lei, plus TVA, până cel târziu în data de 11.02.2022, ora 16.00. Toate detaliile legate 

de licitația publică cu strigare se regăsesc în caietul de prezentare. 

În situația în care nu există și alte oferte depuse de supraofertanți până la data de 11.02.2022, ora 16.00 

inclusiv, ofertantul inițial identificat, nu are obligația depunerii garanției de participare, vânzarea directă 

către ofertantul identificat, la prețul de 10.000.000,00 RON propus prin oferta inițială, urmând a fi făcută 

în data de 14.02.2022, ora 10.00. Dacă ofertantul identificat se prezintă la ședința de negociere, își 

menține oferta și oferă cel puțin prețul din oferta deja formulată, respectiv cel puțin 10.000.000,00 lei 

(fără TVA) și nu există niciun alt supraofertant, se va proceda la vânzarea directă către ofertantul 

identificat, acesta fiind declarat adjudecatar provizoriu al imobilului (teren + construcții) așa cum este 

descris mai sus, până la plata integrală a prețului și se va proceda la întocmirea procesului verbal de 

negociere directă.  

Prețul de adjudecare se va achita în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice de la data ținerii 

ședinței de negociere directă. 

Vizionarea imobilului se poate face la o dată și oră agreată în prealabil cu administratorul judiciar.  

În conformitate cu art. 91 din Legea nr. 85/2014, bunul/bunurile este/sunt dobândite libere de orice 

sarcini, garanții reale mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii.  

Informații suplimentare se pot obține la telefon 031 226 14 00,  sau email office@fractal.eu. 
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