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Anunţ Vânzare , 
Cabinet Individual de Insolvenţă BRAD EMILIA – cu sediul profesional Râmnicu Vâlcea, strada General Magheru, nr.8, blocul 

S.1, scara “Sediul Ad-tiv SCM Arta Populară”, etajul 1, biroul 19, judeţul Vâlcea, numit  lichidator  judiciar al debitoarei ITACA  
SRL Râmnicu Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor , nr. 28, judeţul Vâlcea, CUI RO2989147 şi J / 38 / 1217/ 
1992 , prin  sentinţa nr. 1240 / 25 mai 2011  pronunţată de  judecătorul sindic  în dosarul nr. 1922/90/2010, rămasă irevocabilă 
prin decizia nr. 2089 / 5 oct. 2011 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II a Civilă .  

În conformitate cu dispoziţiile art. 116 – art. 120 din Legea nr. 85 / 2006 și regulamentului de vânzare aprobat de 

adunarea creditorilor debitoarei, 

Anuntam vânzarea prin licitatie publica deschisa cu strigare 
a activelor – proprietatea debitoarei ITACA SRL – în faliment 

 
 IMOBILE  situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor, nr. 28, judeţul Vâlcea  :  
 
1. spaţiul de producţie industrială format din teren 3.708 mp si construcţiile aferente 615,8 mp (hală de producţie şi 

clădire administrativă, depozit materiale) pentru preţul de 268.125 euro (exclusiv TVA); 
 

2. spaţiul comercial cu destinatia Restaurant (parter si terasa), birouri / spatii de cazare (etaj) si teren aferent 548 mp 
pentru pretul de 111.000 euro. 

 

Licitaţia publică deschisă cu strigare se va desfăşura la sediul lichidatorului C.I.I. ec. Emilia Brad din Râmnicu 

Vâlcea, strada G.ral Magheru, nr. 8, bloc S.1, scara „Sediul administrativ ARTA POPULARĂ”,etajul 1, biroul 19.  

Participantii persoane juridice şi fizice sunt obligati sa achite în contul unic de lichidare al SC ITACA SRL nr. 

RO10PIRB4000741906001000 deschis la Piraeus Bank Sucursala Râmnicu Vâlcea taxa de participare la licitaţie în 
sumă de 500 lei (care include şi achiziţia caietului de sarcini), precum si garanţia de participare la licitaţia publică 
deschisă cu strigare (adică 10 % din preţul de pornire).  

Pentru relaţii suplimentare şi achiziţionarea caietului de sarcini, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 

0350413350, 0742080835, 0723356744, fax 0350413349 şi adresa de e-mail licitatii.valcea@yahoo.com  sau la 
sediul lichidatorului, luni – vineri,  între orele 12:00 – 17:00. 
 

Lichidator  
Cabinet Individual de Insolvenţă ec. Brad Emilia  

Reprezentat prin  
Brad Emilia  
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