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Număr dosar: 6713/62/2014 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Silviu Oprea. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: Ice Factory S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Lungă nr. 130, bl. Lot II, et. 1, jud. Braşov, 
înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J8/2063/2007, având CUI 22180492. 
 

Subscrisa  EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator  judiciar al debitoarei Ice 
Factory S.R.L., desemnată prin sentința civilă nr. 369/SIND din data de 14.03.2016 pronunțată 
de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 6713/62/2014, organizăm: 
 

Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea activului  
aparţinând debitoarei Ice Factory S.R.L.  

 
constând în: 
 

autoutilitară marca PEGEOT Boxer, an fabricaţie 2008, motor 2198 cmc, 88 
kw/3500, motorină, amenajată incintă frigorifică, 266.440 km parcurşi, inspecţie 
tehnică expirată (defecţiuni: nu porneşte motorul, prezintă lovituri în stâlpul din 
partea stângă faţă) 
 

� Licitaţiile vor avea loc în datele de 20.02.2018, 27.02.2018, 06.03.2018., 
13.03.2018, 20.03.2018 şi 27.03.2018, 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. 

 
�  Preţul de pornire al licitaţiilor este în sumă de 12.100,00 LEI + TVA. 

 
� 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 o zi înainte de data 

fixată pentru desfăşurarea licitaţiei, până la ora 1600. 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 contra sumei de 200,00 Lei +TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie 
pentru participarea la licitații. 
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