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Nr. 1493/11.10.2021 

 

Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 

Dosar nr: 35211/3/2019 

Debitor: MIDOCAR SRL 

(in insolventa, in insolvency, en procedure collective) 

J40/7349/2002, CUI RO 4992254 

Administrator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL 

 

 

ANUNT RELUARE SELECTIE EVALUATOR 

MIDOCAR SRL 

 

 

Subscrisa CAPITAL INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, Intr. Gheorghe Simionescu 

nr.15, parter, sector 1, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare al UNPIR in 2009 sub nr. 0419, 

avand CIF RO 26373607, prin reprezentant permanent practician in insolventa dl. Moraru 

Daniel George, in calitate de administrator judiciar al debitorului MIDOCAR SRL (in insolventa, 

in insolvency, en procedure collective), cu sediul in București, Șos. Odăi, nr. 219-225, sector 1, 

avand J40/7349/2002, CUI RO 4992254, conform Sentintei Civile nr. 156 din data de 16.01.2020, 

pronuntata in dosarul 35211/3/2019, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,  

Având în vedere:  

- Sentința civilă nr. 1565/24.03.2021 pronunțată de Tribunalul București, Secţia a-VII-a 

Civilă în dosarul nr. 35211/3/2019/a4, rămasă definitivă prin respingerea apelului conform Deciziei 

civile nr. 1501/ 24.09.2021. 

-Dosarul nr. 35211/3/2019/a5 care a avut ca obiect alte cereri imp.inch/24.03.2021, 

solutionat definitiv de catre Curtea de Apel Bucuresti, rămasă definitivă prin respingerea apelului 

conform Decizei civile nr. 1502/24.09.2021 

Administratorul judiciar organizează o nouă selectie de ofertă pentru angajarea unui nou 

evaluator, în vederea întocmirii Raportului de evaluare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul 

debitoarei MIDOCAR SRL. 

 

Conditii de eligibilitate: 

Pentru a limita răspândirea COVID – 19 (coronavirus), in scopul ocrotirii drepturilor la 

viața și la integritate fizica, ale participanților la procedura de insolventa ofertele vor fi primite 

doar prin posta electronica la adresa de email: office@capitalinsol.ro. 

Termenul limita de transmitere a ofertei este 27.10.2021, ora 12:00.  

Criteriile de selectie sunt cel mai mic pret si cel mai scurt timp de predare. 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0742552569. 

 

Administrator judiciar  

CAPITAL INSOL SPRL  
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