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* 
Tribunal Botoșani Sectia a VII – a Civila  
Număr dosar: 106/1285/2013 
Debitor: FC Universitatea Cluj SA, Termen: 29.06.2017  

Domnule presedinte, 
Subscrisa, A&A Consultants SPRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5, sector 3, în calitate de 
lichidator judiciar al Fotbal Club Universitatea Cluj SA - în faliment, în bankruptcy, en failite, cu sediul în București, 
sector 3, str. Intarea Horbotei, nr. 12, bl. 1, ap. 45, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8643/2014, CIF 
RO16641400, desemnat prin sentinţa civilă nr. 416/29.09.2016, pronunţată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 
106/1285/2013, Avand în vedere dispozitiile art. 117 din Legea 85/2006, vă înaintează prezentul: 

Raport continand propunerea de vanzare a bunurilor mobile  
Reprezentand mijloace fixe, obiecte inventar, echipament sportiv, stocuri 

Proprietatea FC Universitatea Cluj SA 
NR. 1260 / 09.05.2017 

Capitolul I. Indicarea bunurilor, descrierea si evaluarea bunurilor ce urmeaza a fi vandute, sarcinile de care sunt grevate, 
valoarea de piata, pretul de pornire. 
A. Debitoarea detine în proprietate mai multe bunuri mobile – reprezentand mijloace fixe, obiecte inventar, echipament 
sportiv, stocuri, descrise si evaluate conform Raportului de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat ANEVAR 
Stirbu Aurica, depus la dosarul cauzei împreună cu prezentul raport.  
B. Prezentarea si descrierea bunurilor/ valoarea de lichidare: 
Bunurile mobile sunt descrise si evaluate în raportul de evaluare, fiind detaliate în anexele acestuia care constituie și 
parte integranta a acestui raport. Valoarea totală de lichidare a bunurilor proprietatea debitoarei a fost stabilită la suma 
de 483.312,49 lei + TVA, astfel: 
 
Nr. 
Crt. 

Anexa Descriere 
Valoare de lichidare 

( LEI – exclusiv TVA) 
1 Anexa nr. 1.1 Deseuri Textile echipament sportiv 94,4
2 Anexa nr. 1.2 Deseuri textile echipament sportiv 88,2 
3 Anexa nr. 1.3 Situatie echipament sportiv junior 26.770,45
4 Anexa nr. 1.4 Situatie echipament sportiv senior 49.598,86 
5 Anexa nr. 1.5 Situatie stocuri marfuri 31.249,31
6 Anexa nr. 1.6 Situatie bunuri custodie la Asociatia CS „Alb Negru” 6.591,28
7 Anexa nr. 1.7 Situatie bunuri custodie la „Cluj Arena” 527,77 
8 Anexa nr. 1.8 Situatie bunuri custodie la Mavi Fitness SRK 38.333,75
9 Anexa nr. 1.9 Situatie infrstr. CCJ „Dan Anca „ si „ Clujeana” 234.179,88 
10 Anexa nr. 1.10 Situatie mijloace fixe si obiecte inventar „Sediu” 47.327,22
11 Anexa nr. 1.11 Situatie mijloc fix (aparatura medicala) 9.272,15
12 Anexa nr. 1.12 Situatie mij. Fixe + ob inv spalatorie CCJ „Dan Anca” 11.437,55
13 Anexa nr. 1.13 Situatie bunuri CCJ „Dan Anca” vestiar 7.459,67
14 Anexa nr. 1.14 Situatie bunuri considerate „greu vandabile” 6.762,15
15 Anexa nr. 1.15 Situatie bunuri „grad ridicat de depreciere functionala” 3.911,05
16 Anexa nr. 1.16 Situatie bunuri „ pubele” Cluj Arena 2.991,15
17 Anexa nr. 1.17  Situatie bunuri – echipament sportiv GIVOVA, pt junior 6.717,65 
 Total 483.312,49 
 
Capitolul II. Metoda de vânzare. Desfasurarea licitatiilor. 
II.1. Metoda de vânzare Metoda de vânzare propusă este vânzarea prin licitaţie publica în condiţiile de preţ si cu 
procedura expusa în prezentul raport. 
II.2. Preţul de pornire Preţul de pornire al licitațiilor va fi cel prevăzut în anunțurile de organizare a acestora, stabilit în 
conformitate cu dispozițiile prezentului raport de vânzare. 
Garanţia de participare la licitaţie va fi de 10 % din preţul de pornire al bunurilor pentru care se licitează. 
Diferenţa dintre valoarea garanţiei de participare si preţul de vânzare adjudecat va fi plătită în termen de maximum 15 
zile calendaristice de la data procesului verbal de licitaţie, sub sancţiunea pierderii garanţiei de participare cu titlu de 
daune-interese. 
II.3. Regulament de vânzare Vânzarea bunurilor se efectuează în condiţiile art. 117 din Legea 85/2006, prin licitaţie 
publica deschisa cu strigare. 
II.4. Licitatia publica Pentru asigurarea publicității ședințelor de licitație lichidatorul va publica intr-un ziar de larga 
circulaţie, pe site-ul UNPIR și pe site-ul propriu, anunţuri privind organizarea ședințelor de licitație. 
Data, ora și locul desfăşurării licitaţiei vor fi prevăzute în anunţurile de vânzare, care vor menționa totodată și prețul de 
pornire al fiecărei licitații.  
Lichidatorul va desemna persoana/comisia mandatată pentru ținerea licitației, acestea având următoarele atribuţii: 
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• analiza documentelor de participare; 
• prezidarea ședinței de licitație; 
• declararea câştigătorului licitaţiei; 
• întocmirea și semnarea procesului-verbal de licitație; 
II.5. Condiţii de vânzare: 
� Locul tinerii licitaţiei va fi sediul lichidatorului judiciar. 
� La licitaţie poate participa orice persoana fizica sau juridica care cumpără Dosarul de prezentare, depune garanţia de 
participare de 10 % si prezintă actele menţionate în dosarul de prezentare –în termenul de înscriere prevăzut de către 
acesta ( minim 8 ore înainte de ora fixată pentru ținerea licitației); 
� Bunurile oferite spre vânzare vor putea fi vizionate pana în preziua tinerii licitaţiei. 
� Conform prevederilor art. 53 din Legea 85/2006, „Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidator, în 
exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garanții 
reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv măsurile asiguratorii instituite în 
cursul procesului penal.”. 
II.6. Desfăşurarea licitaţiei publice / plata prețului: 
� Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun la sediul A&A CONSULTANTS SPRL din Bucureşti, sector 3, Bd. 
Carol I nr. 12, et. 1, camera 5, documentele de participare prevăzute în Dosarul de prezentare, cu cel putin 8 ore înainte 
de tinerea licitaţiei. 
� Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora si în locul indicate în anunţul de vânzare. 
� Reprezentantul/reprezentanții lichidatorului judiciar vor verifica documentele de participare depuse de ofertanţi, vor 
întocmi lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi si o vor afişa la locul desfăşurării licitaţiei, înainte de ora fixata pentru 
începerea acesteia; 
� La deschiderea şedinţei de licitaţie, se va citi lista ofertanţilor acceptaţi si se va enunţa modul de desfăşurare a 
licitaţiei, preţul de pornire al licitaţiei, pasul de licitaţie. 
� Pasul de licitaţie este de 100 lei; 
� In cursul şedinţei de licitaţie, licitanţii au dreptul sa anunţe, prin strigare si ridicare a mâinii, un preţ egal sau mai 
mare decât preţul anunţat. 
� Daca se oferă preţul de pornire al licitaţiei, reprezentantul lichidatorului judiciar va creste preţul cu cate un pas de 
licitare pana când unul dintre ofertanţi accepta preţul astfel majorat si nimeni nu oferă un preţ mai mare. 
� În caz de mai multe oferte egale se va declara adjudecatar ofertantul care are numărul cel mai mic de înscriere la 
licitație. 
� Ofertantul care a oferit preţul cel mai mare, sau, după caz, singurul ofertant al preţului de pornire va fi declarat 
adjudecatar. 
� Orice creditor va putea sa adjudece bunul oferit spre vanzare, cu respectarea ordinei de preferinta în distribuirea 
creantelor, depunand în contul pretului creanta proprie, sub conditia platii onorariului practicianului în insolvență si a 
contravalorii cheltuielilor de procedura acumulate până la acel moment.  
� Garanţia de participare se considera plata parţială a preţului. Plata restului de preţ se va face în termen de _15 zile 
calendaristice de la data procesului-verbal de licitație. 
� Transferul dreptului de proprietate se va efectua ulterior achitării diferenței de preț ca urmare a întocmirii 
procesului-verbal de adjudecare, în conformitate cu dispozițiile art. 120 din legea nr. 85/2006. 
� In cazul în care întregul preţ al vânzării nu se plăteşte în termenul prevăzut în procesul verbal de licitaţie, 
adjudecatarul pierde garanţia de participare la licitaţie, cu titlu de daune interese si este tinut raspunzator pentru 
diminuarea pretului vanzarii si pentru cheltuielile ocazionate de reluarea procedurii de licitație.  
� Data platii este considerata data creditării contului debitoarei cu întregul preţ prevăzut în procesul verbal de licitaţie.  
� Cumpărătorul este responsabil cu achitarea tuturor taxelor necesare transferului și înscrierii transferului dreptului de 
proprietate, ridicării și transportului bunurilor, precum și cu cele generate de o eventuală reconstituire a actelor de 
identitate sau de plata prețului ( comisioane bancare, etc.). 
� Ofertanților care nu adjudecă bunurile licitate li se va restitui garanția de participare, comisionul bancar al acestui 
transfer urmând a fi suportat de către ofertanți. 
� Bunurile se achiziționează în starea fizică și juridică în care ele se găsesc, pe care participanții la licitație declară că 
o cunosc. 
II.7. Prețul de pornire al licitațiilor publice:  
� Vanzarea se va face în conditiile prevazute în prezentul Raport si în Dosarul de prezentare, inițial în bloc, apoi pe 
loturi sau dupa caz ca bunuri individuale, prin licitatie publica cu strigare.  
� Bunurile vor fi împărțite în 17 loturi, conform anexelor raportului de evaluare devenite și anexe ale prezentului 
Raport; 
� Primele patru licitatii se vor organiza pentru vanzarea în bloc, la pretul de pornire egal cu valoarea de lichidare 
prevăzută în raportul de evaluare.  
� In cazul în care bunurile nu vor fi adjudecate în bloc, se vor organiza licitatii de vanzare pe loturi si individual, 
conform urmatoarelor reguli:  
1.1. Oferta de cumparare a tuturor bunurilor prevazute în raportul de evaluare este preferabila.  
1.2. In lipsa unei astfel de oferte, are acest regim si o oferta de preluare a unui lot întreg de bunuri.  
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1.3. Are preferinta oferta pentru un lot mai mare de bunuri. 
1.4. In interiorul oricarul Lot, astfel cum sunt detaliate în anexele prezentului raport, are preferinta oferta pentru un 
lot mai mare de bunuri. 
1.5. Nu se aplica regula de mai sus în situatia în care se primeste o oferta pentru un lot mai mic de bunuri, cu 
valoarea superioara ofertei de cumparare a tuturor bunurilor din lotul respectiv. 
1.6. In cazul în care exista oferte pentru loturi care contin acelasi bunuri, are preferinta oferta pentru un lot valoric 
mai mare.  
1.7. Pretul de pornire al primelor patru licitații pe loturi și individual va fi egal cu valoarea de lichidare prevăzută în 
raportul de evaluare. 
1.8. In cazul în care nu se adjudeca bunurile la primele patru ședințe de licitatie se va organiza o alta serie de patru 
licitatii cu pretul de pornire egal cu valoarea de lichidare diminuată cu 10 %. 
1.9. In cazul în care bunurile nu sunt adjudecate nici în aceste conditii se vor organiza alte serii de câte patru licitatii 
publice, fiecare cu un pret de pornire diminuat cu încă 10 % față de seriile de licitație precedente din valoarea de 
lichidare prevăzută în raportul de evaluare.  
1.10. Daca prin mecanismul de mai sus nu se reuseste vanzarea bunurilor la valoarea de piata diminuata cu 50 %, se va 
reconvoca adunarea creditorilor pentru noi instructiuni.  
1.11. Pentru a se putea obtine vanzarea la un pret cat mai mare, modalitatile si conditiile de diminuare a pretului de 
pornire prevazute mai sus nu se vor insera în dosarul de prezentare si nu vor fi comunicate ofertantilor. 
Eventualele contestaţii la modul derulării licitaţiei publice se soluţionează de către judecătorul sindic. 

A&A CONSULTANTS SPRL 
Lichidator judiciar al FC UNIVERSITATEA CLUJ SA 

prin Practician în insolventa Anastasescu Marieta 
 

Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADESAN PRODUCT SRL, cod unic de înregistrare: 13641147 

Raportul lichidatorului judiciar privind descrierea modului de îndeplinire a atribuțiilor 
în condițiile art. 21 alin. 1, pentru debitorul Adesan Product SRL 

Nr. 956/05.05.2017 
Număr dosar: 12400/95/2011; Termen: 08.05.2017; Instanță: Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă; Judecător sindic: 
Antoaneta Tîlvescu; Complet: COM.F.05.F 
Temei juridic: art. 21 din Legea 85/2006 
Lichidator judiciar: Coreli IPURL; CIF: RO20853312; RFO II 0133/2006; Sediu: Craiova, str. Dâmbovița, nr. 13, bl. 
46, ap. 1, jud. Dolj; Tel.: 0351414261; Fax: 0351414262; E-mail: office@coreli.ro; Nume și prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică: Nica Constantina 
Debitor: Adesan Product SRL; CIF: RO13641147; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J18/280/2000; Sediu: Tg-Jiu, 
Str. Nicolae Bălcescu, Bl. 5, Sc. B, Et. 4, Ap. 20, Jud. Gorj 
Administrator special: Buga C Rudi 
1. Mențiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale: Raportul anterior a fost 
publicat în BPI nr.3804/24.02.2017 
a) Cu privire la recuperarea de creanţe: În dosar   nr. 7394/95/2015, pe rol la Tribunalul Gorj , ce are ca obiect 
procedura insolvenţei a societăţii  Ruditrans SRL, s-a acordat termen la data de 03.07.2017. În raportul de activitate 
publicat în BPI nr 8757/04.05.2017 ,lichidatorul judiciar al Ruditrans SRL, menţionează faptul că bunurile nu au fost 
valorificate. Lichidatorul judiciar, prin adresa a solicitat informaţii cu privire la probabilitatea de recuperare a creanţei, 
de la Consulting Company IPURL – lichidator judiciar al Ruditrans SRL, dar până în prezent nu s-a primit răspuns. 
b) Cu privire la tabelul definitiv consolidat modificat: Având în vedere sentinţa nr 115/13.03.2017, lichidatorul a 
întocmit tabel definitiv consolidat modificat nr. 628/23.03.2017, depus la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 
6108/27.03.2017. 
c) Cu privire la contestaţia formulată de AJFP Gorj la tabelul definitiv consolidat: Ca urmare a celor solicitate de AJFP 
Gorj prin contestaţia formulată, s-a format dosarul asociat nr. 12400/95/2011/a4, pe rol la Tribunalul Gorj, ce are 
termen de judecată 08.05.2017. Lichidatorul judiciar în condiţiile în care se va aprecia ca fiind fondată contestaţia va 
întocmi tabelul definitiv consolidat de creanţe modificat. Solicităm să se ia act de raportul de activitate, continuarea 
procedurii în vederea recuperării de creanţe, soluţionarea contestaţiei formulate de AJFP Gorj  
2. Mențiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate în condițiile art. 121 alin. 1 și art. 123 din Legea nr. 85/2006: În 
perioada 27.02.2017-.08.05.2017 -lichidatorul judiciar nu a efectuat cheltuieli de procedură. Onorariul lichidatorului 
judiciar aferent perioadei 27.02.2017-08.05.2017  este de 1250 lei (inclusiv TVA), adică 1,5  *700lei/lună +TVA. 

Lichidator judiciar Coreli IPURL  
prin practician în insolvență Nica Constantina 

 
 
 
 


