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Număr dosar: 175/62/2017 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Simona – Liliana Enache. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: M & V Sped S.R.L., cu sediul în mun. Braşov, str. Dr. Vasile Saftu nr. 69, judeţul 
Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J08/2295/2006, având CUI 19068120. 
 

Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei M & V 
Sped S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 205/SIND pronunţată la data de 16.02.2018 în 
dosarul nr. 175/62/2017 al Tribunalului Braşov, organizăm: 
 

Licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile 
din patrimoniul M & V Sped S.R.L.  

 
constând în: 
- Semiremorcă KOGEL, BV16NTN, an fabricaţie 2003, tip caroserie: utilitară camion cu 

prelată, masă proprie: 6.700 kg, sarcină utilă maxim autorizată: 28.300 kg, nr. axe: 3 - 
preţ pornire 12.086 Lei+TVA 

- Semiremorcă SCHWARZMULLER, BV17NTN, an fabricaţie 2004, tip caroserie: 
suprastructură deschisă, masă proprie: 6.550 kg, sarcină utilă maxim autorizată: 27.000 
kg, nr. axe: 3 - preţ pornire 12.086 Lei+TVA 

- Semiremorcă KOGEL, BV27TRO, an fabricaţie 2006, tip caroserie: suprastructură 
deschisă, masă proprie: 6.500 kg, sarcină utilă maxim autorizată: 32.500 kg, nr. axe: 3 - 
preţ pornire 13.481 Lei+TVA 

- Semiremorcă SCHMITZ, BV01NTN, 2005, tip caroserie: furgon 1 uşă dublă, masă 
proprie: 8.500 kg, sarcină utilă maxim autorizată: 30.500 kg, nr. axe: 3, nefuncţională - 
preţ pornire 10.692 Lei+TVA 

- Cap tractor IVECO MAGIRUS, Stralis 450, BV14NTN, an fabricaţie 2007, motor 10308 
cmc (332 kw/2100), 450 CP, motorină, nefuncţional - preţ pornire 10.692 Lei+TVA 

- Cap tractor MAN, TG460A FLS, BV26TRO, an fabricaţie 2003, motor 12816 cmc (338 
kw/1900), 460 CP, motorină, nefuncţional - preţ pornire 6.508 Lei+TVA 

- Autoturism VW Passat, berlina,  BV99TRO, an fabricaţie 2006, motor 1968 cmc (103 
kw/4000), motorină - preţ pornire 12.086 Lei+TVA 

- Autoturism BMW  X6, break, BV80BBS, an fabricaţie 2010, motor 2993 cmc (180 
kw/4000), motorină - preţ pornire 86.927 Lei+TVA. 
 

� Licitaţiile vor avea loc la datele de 19.10.2018, 26.10.2018, 02.11.2018 şi 
09.11.2018, 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. 

 
� 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 300 Lei + TVA. Achiziționarea caietului de sarcini este  
obligatorie pentru participarea la licitații. 

Referitor: Dosar nr. 175/62/2017 în faliment 
Debitor:  M & V Sped  S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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