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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: 
 

Licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea activului imobiliar  
din patrimoniul M.M. Agromer S.R.L.  

 
compus din: - “Fermă zootehnică scroafe” situată în loc. Belin, jud. Covasna, înscrisă în CF nr. 
23112 a localităţii Belin şi „Pavilion administrativ” situat în loc. Belin, jud. Covasna în suprafaţă 
de 91 mp, înscris în CF nr. 23113 a localităţii Belin, care vor fi valorificate ÎN BLOC; 
 

- Teren extravilan situat în loc. Feldioara, jud. Braşov, în suprafaţă de 10.000 
mp, înscris în CF nr. 100943, la A1 sub nr. cad. 10043. 
 

� Licitaţiile vor avea loc la datele de 10.10.2018, 17.10.2018, 24.10.2018, 
31.10.2018, 07.11.2018, 14.11.2018, 21.11.2018 şi 28.11.2018, orele 15:00, 
la sediul EOS Insolvency S.P.R.L. din Brașov str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, 
parter – mezanin 1, jud. Brașov. 

 
�  Preţul de pornire al licitaţiilor: 

            Pentru activul reprezentând “Fermă zootehnică scroafe” situată în loc. Belin, jud. 
Covasna, înscrisă în CF nr. 23112 a localităţii Belin şi „Pavilion administrativ” situat în loc. Belin, 
jud. Covasna în suprafaţă de 91 mp, înscris în CF nr. 23113 a localităţii Belin, care vor fi 
valorificate ÎN BLOC, prețul de pornire este în sumă de 2.677.818,00 Lei + TVA; 
 

          Pentru activul reprezentând teren extravilan situat în loc. Feldioara, jud. Braşov, în 
suprafaţă de 10.000 mp, înscris în CF nr. 100943, la A1 sub nr. cad. 10043, preţul de pornire 
este în sumă de 66.375,00 Lei (fără TVA). 

 
� 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. Preţul caietului de sarcini este: 1.000,00 Lei + TVA 
Achiziționarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitații. 

 
 

Referitor: Dosar nr. 1504/119/2013 în faliment 
Debitor: M.M. Agromer S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Covasna en faillite 
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