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ANUNȚ  

COLECTARE OFERTE DE ACHIZIȚIONARE NEANGAJANTE 

CU PRIVIRE LA BUNURILE IMOBILE  

ALE DEBITOAREI ORION AUTO INVEST SRL 

 

 

Dosar 293/1259/2015 – ORION AUTO INVEST SRL - în reorganizare, in judicial reorganisation, en 

redressement; 

 

Subscrisa, FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod 

Poștal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II - 0637, Cod de Înregistrare Fiscală 

31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, email office@fractal.eu, 

a.rusu@fractal.eu, reprezentată prin asociat coordonator av. Alexandru Rusu, 

în calitate de  

administrator judiciar al ORION AUTO INVEST SRL, persoană juridică română, în reorganizare, in judicial 

reorganisation, en redressement, având sediul în Județul Argeş, Comuna Mărăcineni, Sat Argeșelu Nr. 605 B, 

Hala-Producţie, Cod Poştal 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 și cont de split TVA RO60BRMA0TVA100081560506, ambele conturi fiind 

deschise la Banca Românească, 

ANUNȚĂ 

organizarea unei sesiuni de colectare oferte de achiziționare, neangajante, bunuri imobile, proprietatea 

debitoarei Orion Auto Invest SRL, societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement. 

Bunurile imobile pentru care solicităm transmiterea de oferte de achiziționare sunt următoarele: 

 

Nr. 
Crt 

Denumire bun 
evaluat 

Valoare de 
piață EURO 

Valoare de 
piață LEI 

1 Casa Ghelmejeanu 86.332 € 386.000 lei 

2 Teren + Hala 1.949.000 € 8.714.174 lei 

3 
Apartament 
Bucuresti 95.144 € 425.000 lei 

  TOTAL 2.130.476 € 9.525.174 lei 
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Ofertele vor fi depuse la sediul administratorului judiciar din București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, 

Cod Poștal 020021, începând cu data publicării prezentului anunț, până la data de 30.04.2019 inclusiv, între 

orele 09.00 – 18.00. 

Prețul minim de ofertare pentru fiecare bun imobil ce face obiectul prezentului anunț, este valoarea de piață 

estimată stabilită conform Raportului de evaluare cu nr. 161184 din data de 13.04.2016, întocmit de LERO 

ADVANCED CONSULTING SRL, evaluator autorizat ANEVAR, la care se adaugă TVA - ul aferent. 

Prețurile minime de ofertare pentru bunurile imobile sunt exprimate în tabelul de mai sus și nu includ T.V.A.  

Bunurile de mai sus vor fi ofertate individual. 

 

Ofertele de achiziționare vor fi însoțite de următoarele documente: 

 pentru persoanele fizice: copie de pe cartea de identitate; 

 pentru persoanele juridice: certificat constatator recent eliberat de Registrul comerțului (nu mai vechi 

de 10 zile calendaristice); 

Ofertele vor cuprinde termenul de valabilitate al acestora. 

Ofertele de achiziționare neangajante vor fi prezentate în original și semnate de persoana fizică sau de 

mandatarul acesteia cu procură specială, iar în cazul persoanelor juridice, vor fi semnate de reprezentantul 

legal sau împuternicitul acestuia, cu delegație. 

În măsura în care valoarea cuprinsa în oferte va fi apreciată de către Comitetul Creditorilor sau de către 

creditorul garantat ca fiind justă, administratorul judiciar va supune aprobării Adunării Creditorilor metoda și 

regulamentul de vânzare al respectivelor bunuri. 

 

Descrierea bunurilor. 

1. Imobilul denumit „ Casa Ghelmejeanu”, este o proprietate imobiliară compusă din construcție 

P+1+M, cu suprafață construită de 208,53 mp, situate în Sat Valea Mare, Ștefănești, Județul Argeș. Terenul 

aferent construcției, în suprafațăde 2.732 mp, este atribuit în folosință veșnică. 

 

2. Imobilul denumit Teren + Hala, este o proprietate imobiliară compusă din: 

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

extravilan arabil),  

 împreună cu construcțiile aferente, respectiv: 

 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; 

 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; 
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Facem precizarea că în ceea ce privește activul Teren+Hala, intenționăm atât vânzarea integrală a bunului cât 

și vânzarea parțială. 

Astfel, în cazul vânzării parțiale va fi valorificat doar imobilul de aproximativ 6.687mp și terenul aferent de 

9000 de metri, urmând ca imobilul de aproximativ 2.268 mpși terenul aferent de 6.079 de metri să rămână în 

proprietatea Orion Auto Invest SRL. 

 

3. Imobilul denumit „Apartament București” este o proprietate imobiliară, apartament compus din 4 

camere plus dependințe, situate în București str. Frumoasă nr. 54, Etaj V, AP. 22, Sector 1, având o suprafață 

utilă de 95,68 mp. 

 

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.  

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

Informații suplimentare pot fi obținute la telefon nr. 031 226 14 00, email: office@fractal.eu. 

 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL     ORION AUTO INVEST SRL 

Prin: Alexandru Rusu      Prin Ion Scorțar  

Practician Coordonator      Administrator Special 
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