
Subscrisa, EOS Insolvency SPRL, cu sediul în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 4, etaj 3, 
jud. Brașov, înmatriculată în Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 
0466 având CIF 27084550, desemnată  în calitate de lichidator judiciar al S.C. N & B 
Construct Instal S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează:

Licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea activului:
„2 Case de locuit și teren”

compus din :
 Teren 
Adresa: Municipiul Sighetu Marmației, str. Muzeului nr. 34, jud. Maramureș

   Date Carte Funciară : înscris în CF Sighetu Marmației 19847 nr. Top 6120/3/2/2/1
   Suprafață totală : 1184 m2

 2 Case de locuit
    Adresa: Municipiul Sighetu Marmației, str. Muzeului nr. 34, jud. Maramureș
    Tip clădire : P + M  
    Suprafață totală : 454,4 m2 ( 1 casă 227,2 m2 ) 
    Amprenta la sol totală : 258,4 m2 ( 1 casă 129,2 m2 )

Prețul de pornire al licitatiei este de: 80.000 Euro.
Preţul nu include TVA.

Licitaţia va avea loc în 28.04.2011, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din Brașov, 
str. Nicolae Titulescu nr. 4, etaj 4, etaj 3, jud. Brașov.
Caietul de sarcini  poate fi achiziţionat incepând cu data de  11.04.2011  de la sediul 
lichidatorului judiciar EOS Insolvency SPRL din Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 4, etaj 
4, etaj 3, jud. Brașov. 
Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licita ţie. Preţul 
unui caiet de sarcini este de 200 lei + tva.
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până în data de 27.04.2011 la 
ora 1200. Garanţia de participare la licitație este de 10% din pretul de pornire.
Condiţiile pe care trebuie să  le îndeplinească  ofertanţii pentru participarea la licitaţie 
sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care 
face parte din Caietul de sarcini. 
Informaţii  suplimentare  se pot  obţine  la  telefon:  0746038984;  0724278007;  e-mail: 
office@eos-insolvency.ro.

                            

       EOS Insolvency SPRL,
                                                        Asociat Ioan Claudiu Prunaru

EOS Insolvency S.P.R.L.
Sediu: Str. Nicolae Titulescu Nr. 4, et. 3, Braşov - 500010 - România 
Tel.: +40.268.419.212; Fax: +40.268.412.396 
Email: office@eos-insolvency.ro; www.eos-insolvency.ro
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