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                                                                                                                 Data:14.06.2021  
 
Număr dosar: 7914/62/2013* al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Simona Liliana Enache 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: ATD Marketing S.R.L., cu sediul în com. Feldioara, str. Ferma nr. 9, jud. 
Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J8/28/2005, având CUI 10383299 
 
 

Subscrisa  EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator  judiciar al 
debitoarei ATD Marketing S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 117/SIND din 
28.01.2016 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 7914/62/2013*, organizăm: 
 

Licitaţii publice cu strigare pentru vânzarea activelor 
aparţinând debitoarei ATD Marketing S.R.L.  

 
constând în următoarele utilaje: 
 
I. Linie de îmbinat lemn alcătuită din: 
 
I.1. Mașină de tăiat și frezat marca DBE TOTAL APS, model MXB351SC-A 
Categorie – utilaj, an producție – 2008, capacitate de lucru 18 ml/min., putere motor 
15 kV, turație de tăiere: 6750 rpm, putere pompă hidraulică 2,2 kV, dimensiune masa 
de lucru: 800/900 mm 
 
I.2. Mașină de tăiat și frezat marca DBE TOTAL APS, model MXB351SC-B 
Categorie – utilaj, an producție – 2008, capacitate de lucru 18 ml/min., putere motor 
15 kV, turație de tăiere: 6750 rpm, putere pompă hidraulică 2,2 kV, dimensiune masa 
de lucru: 800/900 mm 
 
I.3. Prepresă marca DBE Total APS, model MHBIS 60C-C  
Categoria: utilaj, an producție 2008, lungime de lucru 6 m, dimensiune de lucru 3200 
mm x 1300 mm 
 
- componentele descrise la punctele I.1 – I.3. vor fi valorificate ÎN BLOC, la 
preţul de pornire de 111.750 EUR+TVA. 
 
I.4. Presă panou marca DBE Total APS  
Categorie: utilaj, an producție 2008, lungime de lucru 6 m, dimensiune de lucru: 3200 
mm x 1300 mm, putere motor 5,5 kw 
 
- componenta descrisă la punctul I.4. va fi valorificată la preţul de pornire 
de 163.475 EUR+TVA. 
 
II. Mașină de rindeluit 4 fețe GRG 24050 PRO series 
Categorie: utilaj, an producție 2006, lăţimea de lucru 240 mm, 5 capete de lucru, avans 
cu corecţie electronică 
 
- va fi valorificată la preţul de pornire de 10.575 EUR+TVA. 

Referitor: Dosar nr. 7914/62/2013* în faliment 
Debitor: ATD Marketing S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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   III. Mașină de găurit multiplă  GF 23 
   Categorie: utilaj, an producție 2006 
 

   -  va fi valorificată la preţul de pornire de 1.567 EUR + TVA. 
 
IV. Centru de prelucrat ferestre în coordonate numeric acc to CTR 7/2011 
ID 2108, seria BFW 2500  
Categorie: utilaj, an producție 2011, 400V, 60kw 
 
- va fi valorificat la preţul de pornire de 189.437 EUR + TVA. 
 
 

 Licitaţiile vor avea loc în datele de 06.09.2021, 13.09.2021, 
20.09.2021, 27.09.2021, 04.10.2021, 11.10.2021, 18.10.2021 și 
25.10.2021, orele 13:00, 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 24 h înainte 

de data stabilită 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 cu suma de 2.000 Lei +TVA, 
achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitație. 
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