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Referitor: Dosar nr. 996/62/2015 în faliment 
Debitor:R-Soft Ambient S.R.L in bankruptcy 
 en faillite 
Tribunalul Braşov  
 
Număr dosar: 996/62/2015 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal - Judecător sindic Silviu Oprea. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: R-Soft Ambient S.R.L., cu sediul în Orş. Ghimbav, str. Ştefan cel Mare nr. 413, jud. Braşov, 
înscrisă la Registrul Comerţului sub nr. J8/1591/2012, având CUI 30759836. 

_________________________________________ 
 
Subscrisa EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei R-Soft Ambient 

S.R.L., desemnată prin Încheierea de şedinţă a Camerei de Consiliu din data de 16.03.2015 pronunţată 
de Tribunalul Braşov în dosarul nr. 996/62/2015,  

 
notificăm vânzarea directă ÎN BLOC a bunurilor mobile (nefuncţionale) aparţinând debitoarei R-

Soft Ambient S.R.L., cu sediul în Orş. Ghimbav, str. Ştefan cel Mare nr. 413, jud. Braşov, 
J8/1591/2012, CUI 30759836.  

 
Activul constă în: Malaxor Sella 240L – 1 buc., Dezumidificator aer – 2 buc., Maşină debitare cu 

apă 1 – 1 buc. şi Maşină debitare cu apă 2 – 1 buc, iar preţul de vânzare este cel aprobat de către 
Adunarea Creditorilor în cuantum de 200 Lei (TVA inclus).  

 
Vânzarea directă va avea loc la data de 27.03.2019, ora 14:30, la sediul lichidatorului 

judiciar. Relaţii suplimentare la sediul 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. 

 
Documentația de înscriere va trebui depusă cu cel puţin 24 h înainte de data fixată pentru 

desfăşurarea vânzării. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la 
licitație sunt precizate în Regulamentul de vânzare, care împreună cu anexele acestuia reprezintă 
Caietul de sarcini. Caietul de sarcini  poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului la suma de 50 Lei + 
TVA, achiziționarea acestuia fiind obligatorie pentru participare. 
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