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Număr dosar: 6935/62/2013 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Silviu Oprea. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor:  Info Construct S.R.L., cu sediul în com. Hărman, str. Mircea Cel Bătrân nr. 
1A, judeţ Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J8/184/2001, având CUI 
13715600. 
 

Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Info Construct S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 14/sind din 12.01.2015 
pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 6935/62/2013, organizăm: 

 
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile 

din patrimoniul debitoarei Info Construct S.R.L.  
 

constând în: 
 

I. Autoturism marca Dacia Logan Break număr înmatriculare BV 14 KEJ, 
culoare roşu, serie şasiu UU1KSD0F537782750, an de fabricaţie 2007, tip motor K7M 
– F7, serie motor UC16884, cilindree 1598 cmc, putere max./turaţie 64/5500, vit. max. 
167 km/h, benzină; stare de funcționare satisfăcătoare, 183.849 km parcurşi. 
 
preţ de pornire 3.870 lei+TVA 
 

II. Autoturism marca Fiat Panda număr înmatriculare BV 13 LCX, culoare 
roşu, serie şasiu AKFA161111T42E4, an de fabricaţie 2006, tip motor 188A4.000, 
cilindree 1242 cmc, putere max./turaţie 44, vit. max. 150 km/h, benzină; stare de 
funcționare bună, 134.386 km parcurşi. 
 
preţ de pornire 3.060 lei+TVA. 
 

III. Autoturism marca Mercedes Vito 110 DCI număr înmatriculare BV 10 
THD, culoare alb, serie şasiu VSA63819413429235, an de fabricaţie 2000, tip motor 
611.980, serie motor 50481727, cilindree 2148 cmc, putere max./turaţie 75/3800, vit. 
max. 154 km/h, motorină; stare de funcționare satisfăcătoare; mijlocului de transport 
i-au fost dezafectate scaunele din spatele şoferului fiind folosită ca autoutilitară; 
caroseria prezintă urme de rugină. 
 
preţ de pornire 4.095 lei+TVA. 
 
 

 Licitaţiile vor avea loc în datele de 22.01.2021, 29.01.2021, 
05.02.2021, 12.02.2021, 19.02.2021 și 26.02.2021, 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. 

 

Referitor: Dosar nr. 6935/62/2013 în faliment 
Debitor: Info Construct S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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 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 
data 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, achiziționarea 
acestuia fiind obligatorie pentru participarea la licitații. 
 
 Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar din Brașov, Bd. Mihail 
Kogălniceanu nr.23 bl.C7, pe email:office@eos-insolvency.ro sau la tel: 0722.224.741, 

0268/419.212. 
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