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Număr dosar: 6642/62/2013 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Andreea Oncioiu. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor:  Blach Dom Profil S.R.L., cu sediul în Făgăraş, str. Forjei nr. 9, jud. Braşov, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J08/2885/2007, având CUI 22628716. 
Temei juridic: art. 53 din Legea nr. 85/2006 
 

Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Blach Dom Profil S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 600/SIND din data de 
09.04.2015 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6642/62/2013,  

 
 

notificăm vânzarea prin negociere directă, ÎN BLOC, a activelor debitoarei Blach 
Dom Profil S.R.L., cu sediul în Făgăraş, str. Forjei nr. 9, jud. Braşov, J08/2885/2007, 
CUI 22628716, constând în următoarele mijloace de transport nefuncţionale: 
autoutilitară Fiat Ducato Cabinato, BV81DOM, an fabricaţie 2007, 2287/motorină, cca 
500.000 km parcurşi (defecţiuni ale motorului, cutiei de viteze, suspensiei), autoutilitară 
Citroen Berlingo, BV43DOM, an fabricaţie 2006, motorină (lipsă piese, uzură fizică 
foarte avansată), autoutilitară Citroen Berlingo, BV44DOM, an fabricaţie 2006, motorină 
(lipsă piese, uzură fizică foarte avansată), autoturism Toyota Avensis, BV67DOM, an 
fabricaţie 2003, 1998/motorină, cca 400.000 km parcurşi (motor defect), autoutilitară 
FIAT Ducato BV06BDP, cca 500.000 km parcurşi (motor defect, rugină în caroserie, 
baterie lipsă),  autoutilitară Fiat Ducato BV17DOM, an fabricaţie 2006, peste 500.000 
km parcurşi (defecţiuni ale motorului, suspensiei).  
 

S-a constatat faptul că la sediul lichidatorului judiciar au fost 
primite/depuse/înregistrate trei supraoferte.  

 
Ultimul preţ oferit este în cuantum de 4.900 Lei + TVA. 
 
Pasul de supraofertare este de 350 Lei + TVA. 

 

Negocierea directă va avea loc în data de 22.08.2019, orele 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar.  
 

Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte 
de ziua stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de negociere.  

 
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la 

negociere sunt precizate în REGULAMENTUL DE VÂNZARE ÎN BLOC PRIN 
NEGOCIERE DIRECTĂ, care împreună cu anexele acestuia reprezintă Caietul de sarcini.  

 
Caietul de sarcini  poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului cu suma de 200 

Lei + TVA. Achiziționarea caietului de sarcini este  obligatorie pentru participarea la 
şedinţa de negociere. 
 

Referitor: Dosar nr. 6642/62/2013 în faliment 
Debitor: Blach Dom Profil S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar EOS Insolvency SPRL din 
Brașov, Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23 bl. C7, parter și mezanin, pe email la office@eos-
insolvency.ro sau la tel: 0722224741, 0268/419.212. 
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