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   Număr dosar: 421/62/2017 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios      
   Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Andreea Cătălina Oncioiu. 

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: Debitor: Azar Ir S.R.L., cu sediul în Sat Prejmer, Comuna Prejmer, str. Braşovului nr. 
162, Jud. Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J8/2991/2006, având CUI 
19671023. 
 

Subscrisa  EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Azar 
Ir S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 338/SIND pronunţată la data de 14.03.2019 în 
dosarul nr. 230/62/2019 al Tribunalului Braşov, organizăm: 

 
 

Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea ÎN BLOC a activului 
imobiliar din patrimoniul debitoarei Azar Ir S.R.L.  

 
constând în: patru terenuri și două grajduri, amplasate în localitatea Prejmer, jud. Brașov, 
respectiv:  
 
- Teren (extravilan) în suprafaţă de 1.314 mp înscris în CF nr. 100002 (nr. CF vechi 10449) – 
Prejmer, nr. cadastral 369/1/6, nr. top. 2500/4/1/1/6; 
- Teren (extravilan) în suprafaţă de 1.350 mp înscris în CF nr. 100004 (nr. CF vechi 10450) – 
Prejmer, nr. cadastral 369/1/7, nr. top. 2500/4/1/1/7; 
- Teren (intravilan) în suprafaţă de 781 mp înscris în CF nr. 100005 (nr. CF vechi 10441) – 
Prejmer, nr. cadastral 369/21, nr. top. 2500/4/1/21, pe care este amplasat grajul nr. 18, cu o 
suprafață construită la sol de 781 mp, nr. cadastral 369/21, nr. top. 2500/4/1/21; 
- Teren (intravilan) în suprafaţă de 781 mp înscris în CF nr. 100006 (nr. CF vechi 10403) – 
Prejmer, nr. cadastral 369/18, nr. top. 2500/4/1/18, pe care este amplasat grajul nr. 12, nr. 
cadastral 369/18, nr. top. 2500/4/1/18. 
 
Descriere activ: 
Amplasamentul proprietăţii în suprafaţă totală de 4.226 mp este plan, are formă 
dreptunghiulară, înscris în patru Cărți Funciare ( CF nr. 100002 – 1.314 mp, CF nr. 100004 – 
1,350 mp, CF nr.  100005 – 781 mp și CF nr. 100006 – 781 mp).  
Pe terenurile înscrise în CF nr. 100005 și nr. 100006 sunt amplasate două grajduri, numerotate 
în CF cu nr. 12 și 18. 
Accesul la proprietate se efectuează din DN 10 la ieșirea din localitatea Prejmer pe sensul de 
mers către pasarela Hărman, prima stradă la dreapta, pe un drum asfaltat. 
Construcţia – grajd nr. 18: 
- suprafaţa construită la sol: 781 mp 
-  edificat aproximativ în anul 1965 -1970 
-  structură realizată din cărămidă pe conturul clădirii care rezeamă pe fundații continui de 
beton simplu. Stâlpii din lemn situați central rezeamă pe fundații din piatră de tip izolat; 
- la data inspecției grajdul era populat cu bovine; 
-  slab întreținut, pe o latură a grajdului geamurile și ușa lipsesc; țiglă căzută pe alocuri. 
 
Construcţia – grajd nr. 12: 
- transformat în spațiu pentru depozitare și producție; 
-  structura este realizată din cărămidă pe conturul clădirii care rezeamă pe fundații continui de 
beton simplu; 
- în spațiu erau depozitate bunuri mobile de natura utilajelor pentru prelucrarea tâmplăriei; 
-  edificat aproximativ în anul 1965 -1970; 
-  reamenajat în anul 2007; 

Referitor: Dosar nr. 230/62/2019 în faliment 
Debitor:  Azar Ir S.R.L. in bankruptcy 
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- a fost înlocuită tâmplăria interioară și exterioară, iar în interiorul clădirii au fost aduse 
modificări în sensul schimbării pardoselii, zugrăveli simple, schimbat acoperișul. 
 
Cabină poartă – cca 5mp, neitabulată în CF: 
-  la intrarea în unitate pe partea stângă; 
- destinată pazei; 

-  edificată din cărămidă în anul 2007, acoperită cu învelitoare din azbociment ondulat, geamuri 
și 
ușă din pvc, cu geam termopan, slab întreținută. 
 
Împrejmuire: 
-  cca 218 mp; 
-  gardul este realizat din plăci de ciment și centură de ciment, iar ușa de acces la proprietate este 
din tablă. 
 

 Licitaţiile vor avea loc la datele de 29.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 
20.05.2021, 27.05.2021 și 03.06.2021, 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. 

 
  Preţul de pornire al licitaţiilor este în sumă de 685.000,00 Lei. 

 
 Valoarea garanției de participare este de 10% din preţul de pornire și se constituie fie 

prin depunerea în contul special deschis la unitatea bancară sau/şi în numerar la sediul  
lichidatorului judiciar. 

 
 Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puţin 24 h 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 cu 
suma de 2.500,00 Lei +TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru 
participarea la licitații. 
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