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TRIBUNALUL IAŞI                                                                          DEBITOR: “ 5D CONCEPT” S.A.   

     Dosar nr. 8173/99/2007        În faliment 
 In bankruptcy 
 En faillite             

        
                                                                                                                                                                                                   

 
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” SPRL, cu sediul social in Iaşi, str.Zorilor, nr.11, jud. Iasi, inregistrată in Registrul 

Societaţilor Profesionale sub nr. RFO II- 0022/2006, Cod de Inregistrare Fiscală 16605670, legal reprezentată prin 
Eduard Pascal – asociat coordonator, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei “ 5D CONCEPT” S.A.– în 
faliment conform Sentinţei Comerciale nr. 699/S din data de 09.12.2009 pronunţată de Tribunalul IAŞI , secţia 
COMERCIAL-FALIMENT, în dosarul nr. 8173/99/2007, 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. Imobil”, situat în intravilanul oraşului Roman, str. Nicolae Bălcescu,  jud. Neamţ, 
compus din teren în suprafaţă totală de 6.502 mp, din care: suprafaţa construită -1.582 
mp, suprafaţă aferentă reţelelor- 55 mp, suprafaţă aferentă căilor de transport- 3.612 mp, 
suprafaţă liberă-1.253 mp” 

 
Preţul de pornire al negocierii este cel mai bun preţ oferit de potenţialii cumpărătorii interesaţi, dar nu 

mai puțin de 50% din valoarea de evaluare de 282.814 Euro(respectiv, 1.163.666,48 lei, fără TVA), conform 
Regulamentului de negociere aprobat de Adunarea Creditorilor din data de 25.07.2012. 

Potenţialii cumpărători pot depune oferte până la data de 15.05.2014, la sediul lichidatorului judiciar din 
Iaşi, str.Zorilor, nr. 11, în plic sigilat, conţinând documentele specificate în Caietul de Sarcini, 

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10 % din preţul iniţial de evaluare, fără TVA, 
respectiv, 28.281,40 EUR, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei” 5D CONCEPT” S.A.  – în 
faliment,  nr. RO05BRDE240SV66602002400,  deschis la B.R.D.-Suc. Iaşi, prin ordin de plată sau foaie de 
vărsământ bancar. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la tel./fax: 0232/220.777 sau  la 
departamentul vânzări 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 


