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Număr dosar: 6383/62/2014 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Simona Conţ. 
Lichidator  judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: Rodmar Top S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr. 9, bl. 116, ap. 
2, jud. Braşov, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J8/197/2001, având CUI 
13718925 
____________________________________________________________ 

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

debitoarei  Rodmar Top S.R.L., desemnată prin sentința civilă nr. 56/SIND din 
17.01.2018 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 6383/62/2014,  

 
notificăm vânzarea prin negociere directă a activului imobiliar aparţinând 

debitoarei debitoarei Rodmar Top S.R.L., cu sediul în Braşov, str. Barbu Lăutaru nr.9, 
bl.116, ap.2, J8/197/2001, CUI 13718925, constând în: 

 
 apartament situat în mun. Braşov, str. Tâmpei nr. 6, bl. A1, sc. A, 

ap. 4, înscris în CF nr. 128250-C1-U2 Braşov, sub nr. top 
6762/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/4, suprafaţă utilă totală cca 83 mp, 
confort I, decomandat, compus din: patru camere, bucătărie, cămară, 
debara, baie, grup sanitar, hol, două logii; părţi comune: terenul în 
suprafaţă de 1945 mp, fundaţiile, faţada, subsolul tehnic, uscătoriile, liftul 
cu toate componentele, instalaţii comune aferente, intrarea în bloc, casa 
scării, scările, învelitoarea tip terasă necirculabilă, trotuar de gardă, 
antena radio-tv (imobilul a fost transformat din apartament cu 4 camere 
în apartament cu 3 camere). 

 
Prețul negociat direct este în cuantum de 324.000 Lei (tranzacția nu este 

purtătoare de 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. Pasul de supraofertare: echivalentul în Lei a 500 EUR. 

 
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. 
 
 
 
 
 

 

Referitor: Dosar nr. 6383/62/2014 în faliment 
Debitor:  Rodmar top  S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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