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Număr dosar: 1051/62/2015al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal  
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Date de contact: mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter şi 
mezanin, jud. Braşov, număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 
0466, Fax: 0268/412.396, tel: 0268/419.212, e-mail:office@eos-insolvency.ro 
Debitor: Alpha House Imobil Invest S.R.L. cu sediul în mun. Braşov, str. Ştefan Baciu 
nr. 39N, cam.1, judeţul Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J8/1430/1994, având CUI 5965908.. 
Temei juridic: art. 91 din Legea nr. 85/2014 
 

Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Alpha House Imobil Invest S.R.L., conform sentinţei civile nr. 257/SIND pronunţate la 
data de 23.02.2018 în dosarul nr. 1051/62/2015 al Tribunalului Braşov, organizăm: 
 

Licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile 
din patrimoniul Alpha House Imobil Invest S.R.L.  

 
constând în:  
 
Mijloace de transport: 
 
1. Autoturism marca Mercedes-Benz CLK 220 CDI, serie şasiu 
WDB2093081F261969, număr înmatriculare BV 31 ALF, an fabricaţie 2008, motor 2148 
cmc 110 kw/4200, motorină, culoare negru, masa proprie 1595 kg, total masă autorizată 
2030 kg, număr locuri 4, tip motor 646.966, caroserie AD cupeu 
Stare tehnică: este în stare bună de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri sau rugină, 
65.293 km parcurşi,  inspecţie tehnică valabilă până la 22.10.2018. 
Preţ de pornire: 36.551 Lei+TVA 
 
2. Autoturism marca Hyundai Terracan, serie şasiu KMHNM81XP6U218015, 
număr înmatriculare BV 17 ALF, an fabricaţie 2006, motor 2902 cmc 120 kw/3800, 
motorină, culoare negru, masa proprie 2145 kg, total masă autorizată 2620 kg, număr 
locuri 5, tip motor J3, caroserie cu utilizare multiplă 
Stare tehnică: este în stare bună de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri sau rugină, 
114.650 km parcurşi,  inspecţie tehnică expirată la 08.04.2018. 
Preţ de pornire: 17.000 Lei+TVA 
 
3. Autoturism marca Opel Insignia, serie şasiu WoLGT5EM9B1020872, număr 
înmatriculare BV 21 ALF, an fabricaţie 2011, motor 1956 cmc 118 kw/4000, motorină, 
culoare gri, masa proprie 1613 kg, total masă autorizată 2155 kg, număr locuri 5, tip 
motor A20DTH, caroserie cu utilizare multiplă 
Stare tehnică: este în stare bună de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri sau rugină, 
121679 km parcurşi,  inspecţie tehnică valabilă până la 07.12.2018. 
Preţ de pornire 31.233 Lei+TVA 
 
 

Referitor: Dosar nr. 1051/62/2015   în faliment 
Debitor: Alpha House Imobil Invest S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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4. Motocicletă Piaggio X9 Amalfi 180, serie şasiu ZAPM2300002008376, număr 
înmatriculare BV 19 ALF, an fabricaţie 2001, motor 182 cmc 14,72 kw/7500, benzină, 
culoare argintiu, număr locuri 2, tip motor PIAGGIO M2133M, caroserie solo 
Stare tehnică: este în stare bună de funcţionare, nu prezintă urme de lovituri sau rugină, 
cca 3.000 km parcurşi,  inspecţie tehnică expirată. 
Preţ de pornire: 6.326 Lei+TVA 
 
 

� Licitaţiile vor avea loc la datele de 24.09.2019, 01.10.2019, 08.10.2019 
şi 15.10.2019, orele 14:00, la sediul EOS Insolvency S.P.R.L. din Brașov str. 

Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter – mezanin 1, jud. Brașov. 
 

� Valoarea garanției de participare este de 10% din preţul de pornire și se constituie 
fie prin depunerea în contul special deschis la unitatea bancară, fie în numerar la 
sediul  lichidatorului judiciar. 
 

� Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puţin 24h  înainte de 

ziua fixată pentru desfăşurarea licitaţiei. Condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație sunt precizate în 

Regulamentul cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitației, care împreună 
cu anexele acestuia reprezintă Caietul de sarcini. Caietul de sarcini  poate fi 
achiziționat de la sediul lichidatorului la suma de 500,00 Lei +TVA, 

achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitații. 
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