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DECIZIE LICHIDATOR JUDICIAR

Subscrisa SIOMAX SPRL cu sediul în Tg, Jiu, str. Unirii nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculatăla
Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO 11-0024/2006, în calitate de

lichidator judiciar al societății FIFAMIA IMPEX SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite),

cu sediul în Tg. Cărbunești, str. Petroliștilor, bl. B14, sc.1, et. P, ap.3, jud. Gorj, având nr. de

înregistrare la registrul comerțului ]18/730/2006 și CUI 19134810, numit prin sentinţa nr.
201/10.05.2017 pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a Il-a Civilă, în dosarul nr. 2118/95/2016,

Având în vedere:

> Decizia nr. 741/25.11.2021 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, în dosarul nr.

2118/95/2016/a8, prin care s-a hotărât anularea procesului-verbal de licitație publică (actul de

adjudecare) din data de 09.06.2020 şi a contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.

1447/12.06.2020, necesitatea efectuarii de demersuri suplimentare pentru radierea dreptului de

proprietate al MIGWAY TRANS SRL şi reînscrierea dreptului de proprietate al FIFAMIA

IMPEX SRL in CF nr. 35116,

Prin prezenta
DECIDE

Suspendarea licitaţiilor publice de vânzare a bunului imobil situat in Tg. Carbunesti, str.
Blahnitei, nr. 22A, jud Gorj, inscris in CF nr. 35116 compus din: teren intravilan in

suprafata de 3920 mp (3907 mp din masuratori) nr. cad. 35116 si constructii C1-109 mp nr.
cad. 35116-C1, C2 - 109 mp nr. cad. 35116-C2, ce au loc la sediul SIOMAX SPRLdin Tg. Jiu,
str. Unirii nr. 3, P+E, jud. Gorj, panala solutionarea demersurilor necesare pentru radierea

dreptului de proprietate al MIGWAY TRANS SRL şi reînscrierea dreptului de proprietate
al FIFAMIA IMPEX SRL in CF nr. 35116.

În situația reluării licitaţiilor, lichidatorul judiciar va emite o nouă decizie în acest sens.
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