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Număr dosar: 421/62/2017 al Tribunalului Brașov, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal - Judecător sindic Andreea Cătălina Oncioiu. 
Lichidator judiciar: EOS Insolvency S.P.R.L. 
Debitor: SMC Next Casa S.R.L., cu sediul în mun. Braşov, str. Spicului nr 1, biroul 1, 
judeţul Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J8/1969/2007, având CUI 
22142995. 
 

Subscrisa  EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
SMC Next Casa S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 1459/SIND pronunţată la data 
de 12.12.2017 în dosarul nr. 421/62/2017 al Tribunalului Braşov, organizăm: 
 

Licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea ÎN BLOC 
 a bunurilor mobile (stoc marfă) 

din patrimoniul debitoarei SMC Next Casa S.R.L.  
 
(constând în: şuruburi, piuliţe, dibluri diverse modele şi dimensiuni, adaptoare, 
racorduri gaz, perii bormaşină, prize, garnituri, ramificaţii PVC, robineţi, adezivi, 
rezervă trafalet, rindea rigips, întrerupătoare pe fir, şaibă, Teu PPR, reducţie, canal 
cablu, triplu stecker, lampă cu gaz pentru lipit, baterie cadă, set fixare boiler, set fixare 
lavoar, doză pentru aparat rigips, adeziv ceramic, pastă umplere, etc.) 
 

 
 Licitaţiile vor avea loc la datele de 13.12.2019, 20.12.2019, 10.01.2020, 

17.01.2020, 31.01.2020, 07.02.2020, 14.02.2020 și 21.02.2020, 
orele 13:00, 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: 29.463,85 Lei+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 24 h înainte de 
ziua 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 cu suma de 250 Lei + TVA. Achiziționarea 
caietului de sarcini este  obligatorie pentru participarea la licitații. 
 
 

Referitor: Dosar nr. 421/62/2017 în faliment 
Debitor:  SMC Next Casa  S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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