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Număr dosar: 1504/119/2013 al Tribunalului Covasna, Secția Civilă - Judecător sindic Rusu 
Ioan Cătălin. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: M.M. Agromer S.R.L., cu sediul în sat Belin, str. Principală nr. 780, jud. Covasna, 
înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J14/595/2008, având CUI 18562443. 

 
 
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei M.M. 

Agromer S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 18/S pronunţată de Tribunalul Covasna la 
data de 23.01.2015 în dosarul nr. 1504/119/2013, organizează: 
 

notificăm vânzarea prin negociere directă a activului imobiliar aparţinând debitoarei .M. 
Agromer S.R.L., cu sediul în sat Belin, str. Principală nr. 780, jud. Covasna, înregistrată în 
Registrul Comerţului sub nr. J14/595/2008, având CUI 18562443, constând în Teren situat în 
Orş. Covasna, str. Gării nr. 1, jud. Covasna, în suprafaţă de 12000 mp, înscris în CF nr. 24150 
Covasna: număr cadastral 9298 – „curţi construcţii intravilan în suprafaţă de 12000 mp”; număr 
cadastral C1-C6 – „construcţii anexă” (construcţiile C1-C6 menţionate în extrasul CF nu se 
regăsesc pe teren)..  

 
Prețul negociat direct este în cuantum de 40.000 EUR + TVA.  
 
În termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentului anunţ orice persoană 

interesată de supraofertare poate depune ofertă fermă în acest sens, însoţită de dovada 
achitării unei garanţii de minim 10% din preţul ofertat, în contul unic de lichidare.  

 
Informaţii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar EOS Insolvency SPRL din Brașov, 

Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23 bl. C7, parter și mezanin, pe email la office@eos-insolvency.ro 
sau la tel: 0722224741, 0268/419.212. 
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