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Referitor: Dosar nr. 10024/62/2012
Debitor: NMC S.R.L.
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în faliment
in bankruptcy
en faillite

Număr dosar: 10024/62/2012 al Tribunalului Braşov, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Simona Conţ.
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L.
Debitor: NMC S.R.L, cu sediul Predeal, str. Poiana Narciselor nr.19, jud. Braşov, înregistrată în
Registrul Comerţului sub nr J08/1587/1991, având CUI 1127984.
Temei juridic: art. 53 din Legea nr. 85/2006
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei NMC
S.R.L, desemnată prin sentinţa civilă nr. 2717/SIND din 27.11.2013 pronunţată de Tribunalul
Braşov în dosarul nr. 10024/62/2012, organizează:

Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea activului
imobiliar din patrimoniul NMC S.R.L.
constând în: - Pensiune, situată în stațiunea Azuga, str. Gârbovei, f.n., jud. Prahova, compusă
din demisol cu două camere, pivniță, saună, baie, hol (Su=87,62 mp), parter cu două camere,
bucătărie, baie, vestibule, hol, trei terase (Su=118,55 mp), etaj cu trei camere, două băi, casa
scării, două terase, hol, hol circulație (Su=67,01 mp), mansardă cu patru camere, debara, două
băi, casa scării, hol (Su= 85,53mp), edificată pe un teren în suprafață de 434 mp concesionat,
cu prețțul de pornire al licitațțiilor de 97.000,00 Euro (nu se aplică TVA).

13.06.2019, 20.06.2019, 27.06.2019,
04.07.2019, 11.07.2019, 18.07.2019, 25.07.2019 şi 01.08.2019,
orele 14:00, la sediul EOS Insolvency S.P.R.L. din Brașov str. Mihail Kogălniceanu

 Licitaţiile vor avea loc la datele de

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 24 h înainte de data
stabilită 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 la
suma de 2.500,00 Lei +TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru
participarea la licitații.
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