
                                                                                                                                      

Societate profesională de practicieni în insolvență 

Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro S.P.R.L. 

Constanta, Str. Dr. Aristide Caratzalli nr.24, Jud. Constanta 

Tel.: 0241/488.238, Fax 0241/488.239  

Site: www.maestrolichidare.ro 

Email: maestro@maestrolichidare.ro 

 

Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti 

București, str. Petofi Sandor, nr. 4, Sector 1 
Tel:031.432.85.03, Fax 021.322.42.28  

Site: www.smdamaestro.ro  

           Email: office@smdamaestro.ro 

PUBLICATIE  DE VÂNZARE 

 

MAESTRO SPRL- Filiala Bucuresti (fosta SMDA INSOLVENCY SPRL), cod de identificare fiscală RO 

32718093, cu sediul social in Bucuresti, Str. Petofi Sandor, nr.4, sector 1  în calitate de lichidator judiciar 

al debitorului AROMET SA , Municipiul Buzau, str. Sos. Brailei, nr. 15, judetul Buzau, cod postal 120118, 

cu nr. de ordine in Registrul Comertului J10/182/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 2406600, 

desemnat prin Incheierea de sedinta nr.444 din data de 09.11.2017  pronunţată de Tribunalul Buzau 

Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul 663/114/2013 anunţă organizarea de 

licitaţii publice in baza prevederilor art. 116 alin. 2 si 117 din Legea 85/2006 completata cu dispozitiile 

Codului de Procedura Civila aprobat prin Legea nr. 134/2010 pus in aplicare prin Legea nr. 76/2012 cu 

modificarile ulterioare, anunta vanzarea bunurilor apartinanad debitoarei prin licitatie publica. 

 

Bunurile scoase la vanzare sunt conform Anexelor 1-7  atasate: 

 

Licitatia este publica prin metoda licitatii competitive, urmand ca documentele de participare sa fie depuse 

pana cel tarziu in preziua licitatieie ora 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str, Petofi 

Sandor nr. 4, sector 1; tel. 0314328503. 

Licitatiile se vor tine la sediul lichidatorului judiciar, la un interval de doua saptamani incepand cu  data de 

07.11.2019 orele 1200. 

Vizionarea proprietatii industriale se poate face zilnic, la sediul din oras Buzau, sos Brailei nr.15, 

jud.Buzau. Participantii sunt obligati sa achizitioneze Valoarea caietului de sarcini este 500 euro + TVA 

pentru bunurile imobile vandute individual. Pentru vanzarea individuala a bunurilor mobile valoarea 

caietului de sarcini este 500 lei + TVA.  Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului 

judiciar din Str.Petofi Sandor , nr.4, sector 1, Bucuresti.  

Toate detaliile legate de licitatia publica cu strigare se regasesc in caietul de sarcini. 

Informatii tel. 031.432.85.03 si 0730.97.01.47 
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