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Număr dosar: 5857/62/2017 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. 
Date de contact: mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, parter şi mezanin, 
jud. Braşov, număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale RSP 0466, Fax: 
0268/412.396, tel: 0268/419.212, e-mail: office@eos-insolvency.ro 
Debitor: Top Loreto Grup S.R.L., cu sediul în Mun. Braşov, Calea Feldioarei nr. 75R, hala 
mecanica şi anexe, judeţul Braşov, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. 
J8/506/2000, având CUI 13095690. 
 

Subscrisa  EOS Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Top Loreto Grup S.R.L., desemnată prin sentinţa civilă nr. 844/SIND din data de 
11.06.2018 pronunţată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 5857/62/2017, organizăm: 
 
 Licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea bunurilor mobile  

din patrimoniul Top Loreto Grup S.R.L.  
 

constând în: 
1. Autoturism marca Land Rover, număr înmatriculare BV - 28 - TAG: 
- Tip Discovery 2,5 TDI, serie şasiu SALLJGBF8GA414639, an fabricaţie 1992, motor 
2496 cmc, motorină, culoare gri metal, număr km la data inspecţiei cca. 400.000 km. 
Stare tehnică: nefuncţional; nu a mai fost pornit din anul 2010; ITP expirat; interior 
degradat (scaune, tapiţerie); prezintă urme de rugină; baterie nefuncţională. 
Preț de pornire de 900,00 Lei + TVA 
 
2. Vas expansiune: 
- Marca Reflex NG, capacitate 100L, 6 bar, seria 07H083150058, anul fabricaţiei 2000. 
Stare tehnică: în stare de funcţionare. 
Preț de pornire de 233,00 Lei + TVA 
 
3.Container metalic: 
- Greutate indicată pe produs 2.000 kg. 
Stare tehnică: ruginit, neutilizat. 
Preț de pornire de 1.080,00 Lei + TVA 
 
4. Cazan vertical: 
- Fără date de identificare; capacitate 3.000 L; din fier. 
Stare tehnică: ruginit, neutilizat şi deteriorat. 
Preț de pornire de 216,00 Lei + TVA 
 
5. Boiler electric: 
- Marca Tratamat, model OVK 200, capacitate 200 L. 
Stare tehnică: funcţional (stare medie de funcţionare). 
Preț de pornire de 255,00 Lei + TVA 
 
 
 

Referitor: Dosar nr. 5857/62/2017 în faliment 
Debitor: Top Loreto Grup S.R.L. in bankruptcy 
Tribunalul Braşov en faillite 
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6. Centrală Viessman: 
- Marca Viessman, model Triplex RN, nr. identificare 7232563, 130 KW, 4 bar; gazeificare. 
Stare tehnică: neutilizată de mai bine de 4 ani, dar în stare de funcţionare. 
Preț de pornire de 3.580,00 Lei + TVA 
 
 

 Licitaţiile vor avea loc la datele de 03.06.2020, 10.06.2020, 17.06.2020, 
24.06.2020, 01.07.2020 și 08.07.2020, orele  15:00, la sediul EOS 
Insolvency S.P.R.L. din Brașov str. Mihail Kogălniceanu 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 
ziua fixată 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 100 Lei + TVA. 
Achiziționarea caietului de sarcini este  obligatorie pentru participarea la licitații. 
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