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Referitor: Dosar nr. 3624/62/2014
Debitor: L.G. Prod S.R.L.
Tribunalul Braşov

în faliment
in bankruptcy
en faillite

Număr dosar: 3624/62/2014 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.
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: L.G. Prod S.R.L. cu sediul în Mun. Braşov, str. Română nr. 2, ap. 2, Judeţul
Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J08/1029/2007, având CUI
21540305.
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
L.G. Prod S.R.L., conform încheierii de şedinţă din data de 16.04.2018 pronunţate în
dosarul nr. 3624/62/2014 al Tribunalului Braşov, organizăm:
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea activelor din
patrimoniul L.G. Prod S.R.L.
constând în:
I. Teren intravilan în suprafaţă de 4.600 mp, înscris în CF nr. 111126 –
Săcele, nr. cad. 111126 şi Casă de lemn neintabulată, situate în Săcele, zona
DN1A la cca 4 km de lacul Tărlung, Jud. Braşov
Descriere construcţie:
- conform raportului de evaluare întocmit la data de 30.08.2017, construcţia este o casă
din lemn în sistem american, cu fundaţie din beton simplu, cuzineţi armaţi 0,40 x1,0 şi
învelitoare table Lindab.
preţ de pornire 280.600 Lei +TVA
II. Incinerator deşeuri medicale tip CONVERTER H150
- Utilizare pentru: seringi, ace, bisturiu de unică folosinţă, sonde, filtre pentru dializă,
material pentru medicamente, material pentru bumbac şi celuloză, canule, pungi de
sânge, culturi biologice, hârtie, etc.
- Tehnică de sterilizare: căldură umedă; metodă de încălzire: impact, geam şi ambreiaj;
principiul de încălzire: un rotor de mare viteză, aprox. 1400 rpm; durata indicative a
ciclului de tratament de dezinfectare: 30 min.; cap. nominală: aprox. 150 kg/h; aspect
material tratat: granule omogene şi panglici de aprox. 2 mm; volumul final al
materialelor tratate: în medie 20% din volumul de început; greutate finală a
materialelor tratate: în medie 70% din greutatea de început; volum al celulei de
sterilizare: 639 L de sarcină utilă; sistem de control principal: PLC; factorul de serviciu:
continuu, 24 zile; măsură a temperaturii: citirea prin pirometru infraroşu; curăţare de
termometru: cu jet de aer; răcire finală: la aprox. 100 gr. C; drenajul material tratate:
puşcă automate printr–o supapă pneumatică; tratarea apei de drenaj: cu soluţie
dezinfectantă; dozarea dezinfectantului: automată; închiderile etane la apă: cu celule
de depozitare sub presiune; transmisie: cutie de viteze cu transmisei unghiulară; lame
fixe: n.6 din oţel; puterea instalată: 100 kw; consum energetic: aprox. 0,5 kw/h pentru
kg de deşeu; dimensiuni: Lungim x lăţime x Înălţime = 3.100 x 3.400 x 2.700 mm.
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Lei +TVA.

05.03.2019, 12.03.2019,
19.03.2019, 26.03.2019, 02.04.2019, 09.04.2019,
16.04.2019 şi 23.04.2019, orele 16:00, la sediul EOS Insolvency

 Licitaţiile vor avea loc în datele de

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 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 cu suma de
500 RON + TVA, 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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