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TRIBUNALUL IAŞI                                                                          DEBITOR: S.C. “ BLACK COMPANY GROUP” S.R.L.   

     Dosar nr. 2980/99/2010        În faliment 
 In bankruptcy 
 En faillite                

                                                                                                                                                                                                 
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul social in Ia�i, str.ZORILOR, nr. 11, jud. Iasi, inregistrat� in 

Registrul Societa�ilor Profesionale sub nr. RFO II- 0022/2006, Cod de Inregistrare Fiscal� 16605670, legal 
reprezentat� prin Eduard Pascal – asociat coordonator, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. “BLACK 
COMPANY GROUP” S.R.L– în faliment conform Sentinţei Comerciale nr. 231 din data de 17.02.2011, pronun�at� 
de Tribunalul Ia�i,  Sec�ia Comercial-Faliment, în dosarul nr. 2980/99/2010, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
Codului Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, anunţă:   

                     VÂNZAREA PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ  a ACTIVULUI 
1. Teren “curți-construcții”, în suprafață totală de 9.825,00 mp, pe care se află amplasate 

construcțiile: C1/P-Grup social, cu Sc=154,80 mp și Su=120,52mp, C1/E1-Grup social cu 
Su=119,34 mp, C2/P-Atelier reparații cu Sc=88,84 mp și Su=77,50mp, C2/E1-Atelier 
reparații cu Su=35,66mp, C3-Remiza PSI cu Sc=55,05 mp și Su=42,38 mp, C4-Hală 
producție cu Sc=716,05 mp și Su=695,46 mp, C5-Hală producție cu Sc=491,26 mp și 
Su=428,75 mp, C6-Vopsitorie cu Sc=211,05 mp și Su=180,36 mp, C7-TRAFO-centrala 
compresoare cu Sc=182,84 mp și Su=172,06 mp, C8-Stație acetilenă cu Sc=50,63 și 
Su=40,05 mp, identificat prin nr. Cadastral 560, CC1(235/3) , cu nr. cadastral 83, înscris 
în Cartea Funciară nr.55 a localității Grajduri 

Conform Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor in data de 22.04.2013, preţul de 
pornire al negocierii este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărătorii interesaţi, dar nu mai putin de 
50% din valoarea de evaluare de 327.293 EUR  stabilită conform Raportului de Evaluare întocmit de SC 
COMPANIA EXPERTILOR EVALUATORI SRL și aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 
02.08.2012. TVA-ul aferent vanzarii va fi supus reglementarilor art.141, lit. F, din Codul Fiscal. 

Poten�ialii cump�r�tori pot depune oferte pân� la data de 15.12.2013, la sediul lichidatorului judiciar din Ia�i, 
str.ZORILOR, nr. 11, jud. Iasi, în plic sigilat, con�inând documentele specificate în Caietul de Sarcini, 

Garanţia de participare la negociere este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, repectiv 
32.729,30 EUR , sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei S S.C. “BLACK COMPANY GROUP” 
S.R.L nr. RO30BUCU1032232947016RON,  deschis la Alpha Bank-suc. Iași. 

Vizitarea �i prezentarea activului se poate face în fiecare zi de luni pân� vineri, cu acceptul lichidatorului judiciar, 
între orele 10,00 – 16,00. 

Detalii privind documenta�ia necesar� în vederea particip�rii la negociere �i condi�iile de negociere �i de selec�ie a 
ofertelor sunt expuse în Caietul de Sarcini ce con�ine Regulamentul de valorificare prin negociere direct�, ce poate fi 
procurat de la lichidatorul judiciar. 

Informa�ii suplimentare se pot ob�ine la sediul lichidatorului judiciar , la tel./fax: 0232/220.777 sau  la 
departamentul vânz�ri al lichidatorului judiciar la adresa de mail vanzari@lrj.ro si telefon 0733.683.702.   

                     Lichidator judiciar, 
      „EuroBusiness LRJ „ SPRL 

- prin asociat coordonator, - 
             Eduard Pascal 


