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    Nr. iesire 795/20.02.2023 
TRIBUNALUL CONSTANTA 
SECȚIA A II A CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV  SI FISCAL 
DOSAR: 5672/118/2019 
DEBITOARE: ELLIOT CONSULTING & PARTNERS SRL. – în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 
 

Subscrisa R & I GROUP SPRL, cu sediul social în str. Clopotarii Vechi, nr. 27, Sector 1, Bucureşti, 

înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 

România sub numărul 0571, cod unic de înregistrare RO29440085; Telefon 021-311.77.82, fax 021-

311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro, reprezentată legal de Asociat Coordonator Elena Cosma, 

desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului ELLIOT CONSULTING & PARTNERS SRL, cu sediul 

social în Constanța, str. Poporului nr. 38B, jud. Costanța, număr de înregistrare în Registrul Comerţului 

J13/1628/2005 , cod unic de înregistrare 17603049, desemnat prin sentinta civila nr. 1334 din data de 

22.11.2022, pronunțată de Tribunalul Constanța - Secția a II-a Civila  de Contencios Administrativ  si 

Fiscal, in dosarul nr. 5672/118/2019, organizează licitație publică cu strigare pentru valorificarea 

următoarelor bunuri: 

I. IMOBILE 

1. Demisol-spatiu depozitare in suprafata utila de 83,94 mp si cota indiviza 34,69 mp, situat la 

adresa Mun. Constanta, str. Poporului, nr. 38C, Jud. Constanta, identificat prin nr. Cad 222928-

C1-U1, inscris in Cartea funciara nr. 222928-C1-U1, pret pornire la licitatie 87.885,00 €, exclusiv 

TVA; 

2. Cladire – spatiu administrativ in suprafata utila desfasurata de 1.381 mp, situat la adresa Ors. 

Cernavoda, Str. Valea Cimelei, nr. 1, Jud. Constanta, identificat prin nr. Cad 101997-C1, inscris in 

Cartea funciara nr. 101997, pret pornire la licitatie 346.653,00 €, exclusiv TVA. 

II. MIJLOACE DE TRANSPORT 

1. FIAT 250 ECMMC DUCATO, serie sasiu ZFA25000001468836, serie motor 807766, nr inm 

CT04CNE, an PIF 2008, pret pornire la licitatie 2.790,00 €, exclusiv TVA. 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. 
 

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze Caietul de sarcini de la sediul 

lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.  

Licitația va avea loc în data de 01.03.2023 ora 15°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În 

cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații la aceeași ora și în același loc în data de 08.03.2023 și 

15.03.2023.  

 

Documentaţia de înscriere la licitație şi garanţia de participare de 10% din preţul de pornire al licitației 

vor trebui depuse cel târziu cu o zi înainte de data licitației până la orele 15:00 la sediul lichidatorului 

judiciar. Condiţiile de participare sunt precizate în Caietul de sarcini care poate fii achizitionat incepand 

cu data publicarii anuntului de vanzare. 
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Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752.146.791 sau la adresa de e-mail 

bogdan.irimia@ri-group.ro. 

 
Lichidator judiciar  

R & I GROUP SPRL (denumită anterior ZRP Insolvency SPRL) 

Asociat Coordonator Elena Cosma 
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