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CCAABBIINNEETT  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEE  IINNSSOOLLVVEENNŢŢĂĂ  LLAAUURRAA  BBAANNUU    
UU..NN..PP..II..RR  FFiilliiaallaa  NNeeaammţţ  --  AATTEESSTTAATT  11BB  11552211//22001199    

  RFO 1 -  1521 /CCFF::  2266224488777799  
SSeeddiiuu  ssoocciiaall::  BBiiccaazz,,  AAlleeeeaa  TTeeiilloorr,,  bbll..  1122,,  aapp..  1100,,  jjuudd..  NNeeaammţţ 

Sediu ales: Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter 
Tel/fax. 0233 233 243 / Mobil: 0753 483243 /  0723 011712  

Email: cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com 

         Nr. 2068/12.11.2019 
Număr dosar: 4603/103/2017 
Termen: 28.01.2020, ora 09:00,  F2 
Debitor: S.C. GROUP ANDRA S.R.L.   
Roman, str. Renaşterii nr. 9,  jud. Neamţ  
Nr. ORC J27/725/2003, CUI: RO 15457842 
«în faliment, in bankruptcy, en faillite» 

Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, 
 
Registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16, 
loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ. 
Program cu publicul: luni – vineri 800 - 1200.   

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  
 
 
 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  
 
 Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu în calitate de Lichidator 
judiciar al debitorului S.C. Group Andra S.R.L., conform Sentinței Civile nr. 
104/F/21.02.2018, pronunţată de Tribunalul  Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios 
Administrativ, în dosarul 4603/103/2017, vinde la  licitaţie publică cu strigare:  
 
 Bunuri mobile: 

 Tip/marcă Autoturism M1 AC Break Volkswagen 
Tip/varianta Golf Variant 1.9 TDI 
Culoare galben 
Nr. Identificare WVWZZZ1JZ4W090343 
Nr. Înmatriculare NT-08-DJF 
An fabricaţie 2004 
Kilometri parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 500.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul a fost utilizat pentru activitatea de taxi şi prezintă coroziune şi 

zgârieturi caroserie, punte dreapta spate deformată mecanic, baterie descărcată, 
grila mască faţă zgâriată, stop dreapta spart şi lipit cu bandă adezivă, bord 
descompletat, faruri mătuite, elemente cale rulare uzate, anvelope uzate în 
proporţie de 90%, interior şi tapiserie uzate în proporţie de aproximativ 75%. 
Autoturismul a fost depozitat în aer liber în stare nefuncţională (turbină şi EGR 
defecte) şi nu a mai fost utilizat de aproximativ 4 ani. Autoturismul nu a putut fi 
pus în funcţiune. Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
 

Tip/marcă Autoturism 2 volume Break 4+1 uşi Volkswagen 
Tip/varianta Golf Variant 1.9 TDI 
Culoare Gri (înfoliat galben) 
Nr. Identificare WVWZZZ1JZ3W625926 
Nr. Înmatriculare NT-11-ASU 
An fabricaţie 2003 
Kilometri parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 450.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul a fost utilizat pentru activitatea de taxi şi se găseşte în stadiu 

avansat de uzură: coroziune generalizată caroserie, deformări mecanice caroserie, 
punte ruptă, motor defect, caseta de direcţie defectă, instalaţie electrică defectă, 
faruri mătuite, geamuri lipsă, lipsă baterie, elemente cale rulare uzate total, grilă 
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lovită, anvelope uzate în proporţie de 100%, interior şi tapiţerie uzate în proporţie 
de 100%. Autoturismul a fost depozitat în aer liber în stare nefuncţională (cu 
multiple defectiuni) şi nu a mai fost utilizat de aproximativ 4 ani. Autoturismul nu 
a putut fi pus în funcţiune. Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism M1 AC Break Volkswagen 
Tip/varianta Golf Variant 1.9 TDI 
Culoare galben 
Nr. Identificare WVWZZZ1JZ4W170240 
Nr. Înmatriculare NT-08-DFJ 
An fabricaţie 2004 
Kilometri parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 550.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul a fost utilizat pentru activitatea de taxi şi prezintă coroziune şi 

zgârieturi caroserie, vopsea sărită, faruri mătuite, lipsă baterie, instalaţie electrică 
defectă, elemente cale rulare uzate, anvelope uzate în proporţie de 80%, interior 
şi tapiserie uzate în proporţie de aproximativ 75%. Autoturismul a fost depozitat 
în aer liber în stare funcţională şi nu a mai fost utilizat de aproximativ 4 ani. 
Autoturismul nu a putut fi pus în funcţiune. Starea de ansamblu este 
nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism 3 volume berlină 4 uşi Volkswagen 
Tip/varianta Passat 4Motion 
Culoare Gri metalizat 
Nr. Identificare WVWZZZ3BZ4P053355 
Nr. Înmatriculare NT-65-ASU 
An fabricaţie 2003 
Kilometri parcurşi  441.038 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul prezintă coroziune la îmbinări şi vopsea sărită caroserie, grilă faţă cu 

urme de lovituri, bucşe şi braţe uzate, cutia de viteze cu defecţiuni (volanta), 
faruri mătuite, far stanga cu umezeală în interior, stop stânga crăpat şi lipit cu 
folie adezivă, anvelope uzate în proporţie de 50%, interior şi tapiţerie uzate în 
proporţie de 50%. Autoturismul este în stare funcţională. Starea de ansamblu este 
satisfăcătoare. 

\ 
Tip/marcă Autoturism M1 4+1 uşi Volkswagen 
Tip/varianta Passat Variant 1.9 TDI 
Culoare galben 
Nr. Identificare WVWZZZ3BZYE009708 
Nr. Înmatriculare NT-13-ASU 
An fabricaţie 1999 
Kilometri parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 400.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul a fost utilizat pentru activitatea de taxi şi prezintă puncte coroziune 

caroserie, vopsea sărită, urme de lovituri grilă, lipsă baterie, elemente cale rulare 
uzate, anvelope uzate în proporţie de 75%, interior şi tapiţerie uzate în proporţie 
de 50%. Autoturismul a fost depozitat în aer liber în stare funcţională şi nu a mai 
fost utilizat de aproximativ 4 ani. Autoturismul nu a putut fi pus în funcţiune. 
Starea de ansamblu este satisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism M1 AC Break Volkswagen 
Tip/varianta Golf  Variant 1.9 TDI 
Culoare galben 
Nr. Identificare WVWZZZ1JZ2W588219 
Nr. Înmatriculare NT-12-ASU 
An fabricaţie 2002 
Kilometri parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 500.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul a fost utilizat pentru activitatea de taxi şi se găseşte în stadiu 
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avansat de uzură: coroziune generalizată caroserie, deformări mecanice caroserie, 
motor defect, instalaţie electrică defectă, oglindă dreapta ruptă, faruri mătuite, 
încuietori defecte, lipsă baterie, elemente cale rulare uzate total, anvelope uzate 
în proporţie de 100%, interior şi tapiţerie uzate în proporţie de 100%. 
Autoturismul a fost depozitat în aer liber în stare nefuncţională (cu multiple 
defectiuni) şi nu a mai fost utilizat de aproximativ 4 ani. Autoturismul nu a putut fi 
pus în funcţiune. Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Remorcă O2 transport auto marca Dav Limburg 
Tip/varianta DC 2000T104001997 
Culoare Gri - roşu 
Nr. Identificare V09000220BLD19040 
Nr. Înmatriculare NT-10-ADC 
An fabricaţie 2011 
Sarcină autorizată  2.000 kg. 
Stare tehnică Remorca prezintă coroziune jante, anvelope uzate în proporţie de 50%. Remorca  

este depozitată în aer liber şi este funcţională. Starea de ansamblu este bună. 
 
 

Preţul de pornire a licitaţiilor este 75%  din prețul stabilit în raportul de evaluare: 
 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE BUN Preţ de 
pornire 
 -euro- 

1 Autoturism Volkswagen Golf NT-08-DJF 720 
2 Autoturism Volkswagen Golf NT-11-ASU 398 
3 Autoturism Volkswagen Golf NT-08-DFJ 900 
4 Autoturism Volkswagen Passat NT-65-ASU 1.350 
5 Autoturism Volkswagen Passat NT-13-ASU 540 
6 Autoturism Volkswagen Golf NT-12-ASU 338 
7 Remorcă Dav Limburg NT-10-ADC 713 

TOTAL 4.959 

 
 Valorile în euro sunt calculate la cursul valutar din data efectuării raportului de 
evaluare. Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai 
mic decât cel stabilit în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț 
(cel din raportul de evaluare) 
 Valorile nu includ TVA. 
 Pas de ofertare (supraofertare) 300 lei. 
 Vânzarea se face potrivit codului de procedură civilă,. 
 Licitaţia are loc la data de  22.11.2019, ora 15:00 la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter.  
 Licitațiile se organizează la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. 
Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. 
 Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, 
dovezile de achitare a taxelor de participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în 
ziua licitaţiei ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar.  

Pentru înscrierea la licitaţie, cei interesaţi vor depune, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: ofertă de cumpărare, dovada achitării caietului de sarcini şi a cauţiunii  de 10% din 
preţul evaluat in contul special indicat în caietul de sarcini, documentele de identificare a 
participanţilor persoane fizice sau juridice (copie certificat înmatriculare, certificat de 
înregistrare fiscala,  copie de pe actul de identitate, acord AGA pentru situaţiile în care 
legea impune acest acord, declaraţie pe proprie răspundere ca nu se afla in procedura de 
faliment, acordul administratorului judiciar/ Adunării creditorilor în situaţia în care 
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cumpărătorul se află în procedura insolvenţei sau reorganizării judiciare, alte acte pe care 
lichidatorul judiciar le va considera necesare în funcţie de situaţia concretă la momentul 
vânzării; copie de pe paşaport sau alt document doveditor al identităţii în cazul persoanelor 
fizice străine; pentru persoanele juridice străine la documentele  menţionate mai sus, 
trebuie prezentată scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca străina cu care o 
banca romana are relaţie de corespondent). 

Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine se vor prezenta in 
copie însoţite de traducerea in limba romană legalizata. 
  Nu pot participa la licitaţie debitorul,  direct sau prin interpuşi  şi nici solicitanţii care 
au orice fel de datorii către debitor. 
 Contravaloarea caietului de sarcini/ a regulamentului de vânzare nu se restituie. 
Cauţiunea nu se va restitui ofertantului care îşi retrage în mod nejustificat oferta, sau care 
creează vreun prejudiciu de orice fel  vânzătorului;   
 Relaţii la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712 

 
LICHIDATOR JUDICIAR  

CII LAURA BANU 


