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TRIBUNALUL BUCURESTI - SECŢIA A VII-A CIVILA  

Numar dosar 50519/3/2011 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE 

 

 

Subscrisa V.F. INSOLVENŢĂ SPRL cu sediul social situat in Bucuresti, str. General Ernest 

Brosteanu, nr. 31, etaj 2, sector 1, inmatriculata in Registrul UNPIR sub nr. RFO II-0534, desemnat in 

calitate de lichidator judiciar al societatii debitoare GBS INDUSTRIE S.R.L. („in faliment, in 

bankruptcy, en faillite”) cu sediul social in Str. Vericescu, nr. 11, Bucureşti, Sectorul 3, inregistrata la 

Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9716/1993 si CUI 3884335, 

desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 20.02.2014 pronuntata in dosarul nr. 50519/3/2011 aflat 

pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila,  

ANUNTA VANZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTA 

a imobilului aflat in patrimoniul societatii debitoare situat in Str. Vericescu nr. 11, Bucuresti, sector 3, 

identificat cu nr. cadastral 208785 (nr. cadastral vechi 10727), inscris in Cartea Funciara sub nr. 208785 

(nr. CF vechi 77891), a localitatii Bucuresti sector 3, compus din teren în suprafață de 200 mp din acte, 

respectiv 202 mp din masuratori și construcția C1 edificată pe acesta, identificată cu numărul cadastral 

208785-C1, având regim de înălțime S+P+1E+Pod, în suprafață utila de 176,94 mp. 

Vanzarea activului se va desfasura conform prevederilor Legii nr. 85/2006 - privind procedura 

insolventei. Pretul de pornire este 137.000 Euro la care se adauga TVA, daca se impune.  

Pentru participarea la negocierea directa potentialii ofertanti vor transmite pana in data de 29.11.2017 

ora 15.00 pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro ofertele de cumparare insotite de 

documentele de participare care atesta indeplinirea conditiilor de calificare si dovada achitarii garantiei 

de participare in cuantum de 10% din valoarea de pornire la negociere a activului ofertat. Mentionam 

ca oferta trebuie sa contina datele de identificare si de contact ale ofertantului, pretul si modalitatea de 

plata propuse. 

Garantia de participare se depune in contul unic de lichidare al societatii GBS INDUSTRIE S.R.L. – 

“în faliment, in bankruptcy, en faillite”, IBAN - Lei: RO21 ROIN 9104 0013 0395 RO01 deschis la 

Idea Bank – Sucursala Mosilor. 

Informatii suplimentare privind descrierea si vizionarea activului, conditiile de participare si 

organizarea vanzarii puteti solicita pe adresa de corespondenta electronica – insolvency@vf.ro. 
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