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TRIBUNALUL IAŞI 
SECŢIA II CIVILĂ  - FALIMENT 
Dosar nr. 5474/99/2012 ( format vechi: 343/2012) 
            Nr. 883/14.04.2014 
     
DEBITOR: ”LEVI MV INTER” S.R.L.                                                                                                             
În insolvenţă 
In insolvency 
En procedure collective                                                              
 
 
 
     PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  
 
Subscrisa “EuroBusiness LRJ” SPRL, in calitate de administrator judiciar al debitoarei ” LEVI MV 
INTER” S.R.L., astfel desemnat prin Sentinţa civilă nr. 1756/04.12.2012 pronunţată de Tribunalul IAŞI , 
secţia II CIVILĂ-FALIMENT, în dosarul nr. 5474/99/2012 (343/2012) conform prevederilor Legii 
nr.85/2006 /OUG nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborat cu 
prevederile Codului de Procedură Civilă, în măsura compatibilităţii, şi cu hotărârea Adunării Creditorilor 
din data de 09.01.2014, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de 
28.04.2014, ora 13.00, a următoarelor active proprietatea ”LEVI MV INTER” S.R.L.: 
 

Nr. activ 
Denumireşidescriere active aflateînpatrimoniul 
 ” LEVI MV INTER” S.R.L. 

Preţ de evaluare 
(euro, fără T.V.A.)* 

Preţ de pornire  al 
licitaţiei (euro, fără 

T.V.A.)* 
diminuat cu 35% 

PENTRU 
IMOBILE 

Preţ de pornire  al 
licitaţiei (euro, fără 

T.V.A.)* 
diminuat cu 20% 

PENTRU 
AUTOTURISM 

2. 

      Teren in suprafata totala de 4.213,71 mp, situat în mun. 
Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 3, jud. Vaslui, compus din: 
       - parcela 2946/1/2, categoria de folosinta curti constructii 
in suprafata de 3.984,16 mp, pe care se afla amplasata 
constructia C4 - birouri, constructie P+2 E cu Sc= 262,08mp, 
Sd=689,38mp si constructia depozit inalt C5/1 cu suprafata 
construita la sol de 912,89 mp si Sc rampa=187,25mp inscrise 
in CF nr. 8991; 
       - parcela 2946/2, categoria de folosinta CF in suprafata de 
229,55mp, pe care se afla o cale ferata uzinala, inscrisa in CF 
nr. 8990.  
 

117.900117.900   
  

76.63576.635   
  

--   
  
  

3.  Autoturism MERCEDES-BENZ M1G AC break, data 
fabricatiei: 2010, BENZINA. 31.00031.000   --   24.80024.800   

*Pentru bunurile imobile se vor aplica prevederile legale în vigoare privitoare la TVA.  
 
Persoanele care pretend vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 25.04.2014, la sediul administratorului 
judiciar EUROBUSINESS LRJ SPRL din Iaşi, str. Zorilor nr. 11. 
În conformitate cu prevederile art. 53, din Legea nr. 85/2006, bunurile înstrăinate de administratorul 
judiciar sau lichidator, în exerciţiul atribuţiilor sale, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum 
ipoteci, garanţii reale mobiliare sau drepturi de retenţie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii, inclusiv 
măsurile asiguratorii instituite în cursul procesului penal. 
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Preţul de pornire la licitaţie pentru bunul imobil este 65% din preţul din evaluare (fără TVA), iar pentru 
autoturism este 80% din preţul de evaluare (fără TVA) 
Pasul de supraofertare stabilit este de 10 % din preţul de pornire al licitaţiei, fără TVA, conform 
Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 09.01.2014. 
Licitaţia publică va avea loc la sediul administratorului judiciar din Iaşi, str.Zorilor, nr. 11, jud. Iaşi. 
Înscrierea la licitaţie se face cu cel puţin 1 (una) zi înainte de data licitaţiei prin depunerea tuturor 
documentelor prevăzute în Regulamentul de organizare al licitaţiei. 
Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 10 % din preţul de pornire la licitaţie la cursul BNR 
din data depunerii, sumă ce va fi depusă în contul de lichidare al debitoarei  LEVI MV INTER SRL  – în 
insolvenţă,  nr. RO95RNCB0175120931140008, deschis la BCR SA, prin ordin de plată sau foaie de 
vărsământ bancar. 
În cazul câştigării licitaţiei garanţia se constituie avans, iar în caz contrar se restituie licitantului. Dovada 
consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la licitaţie 
publică. 
Vizitarea şi prezentarea activelor se poate face în fiecare zi de luni până vineri, cu acceptul 
administratorului judiciar, la locul unde se afla, conform adreselor indicate mai sus. Reprezentanţii 
administratorului judiciar vor furniza toate informaţiile suplimentare disponibile către cei care au 
achiziţionat caietul de sarcini. 
Detaliile privind documentaţia necesară în vederea participării la licitaţia publică şi modul de organizare a 
licitaţiei, precum şi descrierea activului supus procedurii de valorificare sunt expuse în Caietul de Sarcini 
care include Regulamentul de vânzare şi de organizare a licitaţiei şi care poate fi achiziţionat de la sediul 
administratorului judiciar. Potenţialii ofertanţi au obligaţia achiziţionării caietului de sarcini, aceasta fiind 
condiţie obligatorie privind participarea la licitaţie. Preţul caietul de sarcini este de 1.500 lei, fără TVA. 
În caz de neadjudecare, se va organiza o nouă şedinţă de licitaţie publică, cu acelaşi preţ de pornire în data 
de 12.05.2014, ora 13,00 în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de participare. 
În caz de neadjudecare, se va organiza o nouă şedinţă de licitaţie publică, cu acelaşi preţ de pornire în data 
de 26.05.2014, ora 13,00 în acelaşi loc şi în aceleaşi condiţii de participare. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul administratorului judiciar  tel./fax: 0232/220.777, 
0733/683.702, mail vanzari@lrj.ro. 
 

“EUROBUSINESS LRJ” SPRL 
prin asociat coordonator 

Eduard Pascal 
 
 


