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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: 

 
 
Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea activelor din 

patrimoniul L.G. Prod S.R.L.  
 
 
constând în următoarele mijloace de transport: 
 
I. Autoutilitară marca Peugeot Partner, nr. înmatriculare BV – 13 – 
LYX, an fabricaţie 2006, culoare alb, serie şasiu 
VF3GCWJYB96219808, capacitate cilindrică 1.868 cmc, motorină 
Stare tehnică: nefuncţională, 200.000 km înregistraţi la bord 

preţ de pornire 1.235 EUR +TVA 
 
II. Autoutilitară marca Citroen Berlingo, nr. înmatriculare BV – 10 – 
SEF, an fabricaţie 2002, culoare alb, serie şasiu 
VF7MBWJYB65805689, capacitate cilindrică 1.868 cmc, motorină 
Stare tehnică: nefuncţională, 300.000 km înregistraţi la bord 

preţ de pornire 520 EUR +TVA 
 
III. Autoutilitară marca Mercedes Benz Sprinter 311 CDI, nr. 
înmatriculare BV – 13 – PYU, an fabricaţie 2001, culoare alb, serie 
şasiu WDB9036622R214680, capacitate cilindrică 2.148 cmc, motorină 
Stare tehnică: nefuncţională , 450.000 km înregistraţi la bord  

preţ de pornire 2.340 EUR +TVA 
 
IV. Autoturism marca Citroen Berlingo, nr. înmatriculare BV – 10 – 
SEH,an fabricaţie 1999, culoare verde metalizat, serie şasiu 
VF7MFKFXF65276414, capacitate cilindrică 1.360 cmc, benzină 
Stare tehnică: nefuncţională, 200.000 km înregistraţi la bord 

preţ de pornire 520 EUR +TVA 
 
 
 
 

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

en faillite 



 
EOS Insolvency S.P.R.L. 
Sediu: Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter – mezanin 1, jud. Braşov - România  
Tel.: +40.268.419.212; Fax: +40.268.412.396  
Email: office@eos-insolvency.ro; www.eos-insolvency.ro 

CIF 
27084550, 

înregistrată 
în Registrul 

Societăţilor 
Profesionale 
sub nr. RSP 
0466 

www.eos-

insolvency.ro 

 
 
V. Autoturism marca Ford Focus, nr. înmatriculare BV – 11 – LJB, an 
fabricaţie 2006, culoare GRI, serie şasiu WFOWXXGCDW6Y22004, 
capacitate cilindrică 1.560 cmc, motorină 
Stare tehnică: nefuncţională, 350.000 km înregistraţi la bord 

preţ de pornire 1.495 EUR +TVA 
 

Licitaţiile vor avea loc în datele de 11.10.2019, 18.10.2019, 25.10.2019, 
01.11.2019, 08.11.2019, 15.11.2019, 22.11.2019 şi 29.11.2019, 
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. 
 

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 
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 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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