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PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
     

Subscrisa C.I.I. Laura Banu în calitate de Lichidator judiciar al S.C. Divip Prod S.R.L., 
în faliment, dosar nr.6633/86/2017, aflat pe rolul Tribunalului Suceava, vinde la  licitaţie 
publică cu strigare:  

 Bunuri mobile: 
Tip/marcă Autoturism M1 marca Volkswagen 
Tip/varianta AA berlină 1KM/AABKD/JETTA 
Culoare roşu 
Nr. Identificare WVWZZZ1KZ7M173622 
Nr. Înmatriculare SV-72-DIV 
An fabricaţie 2007 
Km. parcurşi  330.262 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul prezintă pe caroserie puncte de exfoliere a lacului aplicat 

pe vopsea (autoturismul a fost revopsit necorespunzător), vopsea 
caroserie cu câteva zgârieturi şi puncte de exfoliere, puncte de 
coroziune pe stâlpi uşi şi la portbagaj, chedere parţial etanşe, elemente 
cale rulare uzate, faruri mătuite, anvelope uzate în proporţie de 25%, 
interior şi tapiserie uzate în proporţie de 40%. Autoturismul este 
funcţional. Starea tehnică de ansamblu este medie. 

 
Tip/marcă Autoturism 1 volum 3+1 uşi marca Volkswagen 
Tip/varianta TRANSPORTER 2.5 TDI 
Culoare albastru 
Nr. Identificare WV2ZZZ70ZXH021684 
Nr. Înmatriculare SV-20-DSH 
An fabricaţie 1999 
Km. parcurşi  380.851 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul prezintă coroziune generalizată şasiu şi caroserie, bara 

spate cu urme de lovituri, vopsea caroserie cu aspect mat şi multiple 
zgârieturi şi puncte de exfoliere, parbriz crăpat, sertare uşă şofer rupte, 
stop stânga spate crăpat, semnalizator stanga crăpat, elemente cale 



rulare uzate, defecţiuni minore la instalaţia electrică, anvelope uzate în 
proporţie de 75%, interior şi tapiserie uzate în proporţie de 75%. 
Autoturismul este funcţional. Starea tehnică de ansamblu este 
satisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism M1 marca Dacia 
Tip/varianta AA berlină SD/LSDJJ/LOGAN 
Culoare verde metalizat 
Nr. Identificare UU1LSDJJH35098215 
Nr. Înmatriculare SV-27-DIV 
An fabricaţie 2006 
Km. parcurşi  Conform declaraţiei reprezentantului proprietarului, aproximativ 

380.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul prezintă pe cupolă exfolierea masivă a lacului şi a 

vopselei, puncte de coroziune şasiu, uşi şi apărători roţi, vopsea 
caroserie cu puncte de exfoliere, spoiler faţă şi spate neetanşe, bară 
spate cu urme de lovitură, apărătoare roată dreapta spate vopsită 
artizanal, elemente cale rulare uzate, faruri şi parbriz mătuite, jante 
spate cu puncte de coroziune, anvelope uzate în proporţie de 30%, 
interior şi tapiserie uzate în proporţie de 60%. Autoturismul este 
funcţional. Starea tehnică de ansamblu este satisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism M1 marca Dacia 
Tip/varianta AA berlină SD/LSDJJ/LOGAN 
Culoare albastru metalizat 
Nr. Identificare UU1LSDJKF38060009 
Nr. Înmatriculare SV-21-DIV 
An fabricaţie 2007 
Km. parcurşi  380.615 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul prezintă puncte de coroziune şasiu, uşi şi apărători roţi, 

vopsea caroserie cu zgârieturi, elemente cale rulare uzate, faruri 
mătuite, anvelope uzate în proporţie de 25%, interior şi tapiserie uzate 
în proporţie de 40%. Autoturismul este funcţional. Starea tehnică de 
ansamblu este satisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autoturism M1 marca Dacia 
Tip/varianta AA berlină SD/LSDJJ/LOGAN 
Culoare albastru metalizat 
Nr. Identificare UU1LSDJKF38060009 
Nr. Înmatriculare SV-32-DIV 
An fabricaţie 2008 
Km. parcurşi  Nu s-a putut stabili la inspecţie 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autoturismul se găseşte în stadiu avansat de uzură: coroziune 

generalizată caroserie, punte ruptă, motor defect şi descompletat, 
caseta de direcţie defectă, instalaţie electrică defectă, far dreapta 
spart, lipsă baterie, elemente cale rulare uzate total, bord şi pod 
pedalier descompletate, 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 conform declaraţiilor reprezentantului proprietarului de 
aproximativ 2 ani. Autoturismul nu mai poate fi pus în funcţiune. 
Inspectia tehnică periodică este expirată de la data de 03.03.2018. 
Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autotractor cabină avansată 2 uşi marca Iveco 
Tip/varianta 440 S 43T STRALIS 
Culoare roşu 
Nr. Identificare WJMM1VSK004270267 
Nr. Înmatriculare SV-34-DIV 
An fabricaţie 2003 
Km. parcurşi  Nu s-a putut stabili la inspecţie, conform declaraţiei reprezentantului 

proprietarului, aproximativ 1.500.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autotractorul prezintă puncte de coroziune pe caroserie, puncte vopsea 

sărită, faruri mătuite, lipsă baterie, elemente cale rulare uzate total, 
grilă uşor lovită, jante corodate, anvelope uzate în proporţie de 80%, 
interior şi tapiserie uzate în proporţie de 60%. Autotractorul este 
depozitat în aer liber, nu a mai fost utilizat de mai mulţi ani şi este 
nefuncţional. Autotractorul nu a putut fi pus în funcţiune. Inspectia 
tehnică periodică este expirată de la data de 06.12.2014.Starea de 
ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autotractor cabină avansată dublă 2 uşi marca Man 
Tip/varianta 18.410 FLT 
Culoare alb 
Nr. Identificare WMAH05ZZZ3M354948 
Nr. Înmatriculare SV-28-DIV 
An fabricaţie 2002 
Km. parcurşi  Nu s-a putut stabili la inspecţie, conform declaraţiei reprezentantului 

proprietarului, aproximativ 1.450.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autotractorul prezintă puncte de coroziune pe caroserie, puncte vopsea 

sărită, faruri mătuite, lipsă baterie, grilă crăpată, elemente cale rulare 
uzate total, parbriz crăpat, bord descompletat, ornamente uşă şofer 
rupte, anvelope uzate în proporţie de 100%, interior şi tapiserie uzate 
în proporţie de 75%. Autotractorul este depozitat în aer liber, nu a mai 
fost utilizat de mai mulţi ani şi este nefuncţional. Autotractorul nu a 
putut fi pus în funcţiune. Inspectia tehnică periodică este expirată de la 
data de 17.08.2016. Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Autotractor cabină avansată dublă 2 uşi marca Man 
Tip/varianta 18.410 FLT 
Culoare alb 
Nr. Identificare WMAH05ZZZ3M354948 
Nr. Înmatriculare SV-14-DIV 
An fabricaţie 2002 
Km. parcurşi  Nu s-a putut stabili la inspecţie, conform declaraţiei reprezentantului 

proprietarului, aproximativ 1.500.000 km. 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Autotractorul prezintă puncte de coroziune pe caroserie, puncte vopsea 

sărită, faruri mătuite, lipsă baterie, elemente cale rulare uzate total, 



bord descompletat, anvelope uzate în proporţie de 90%, interior şi 
tapiserie uzate în proporţie de 70%. Autotractorul este depozitat în aer 
liber, nu a mai fost utilizat de mai mulţi ani şi este nefuncţional. 
Autotractorul nu a putut fi pus în funcţiune. Inspectia tehnică periodică 
este expirată de la data de 04.05.2019.Starea de ansamblu este 
nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Semiremorcă utilitară camion marca Kogel 
Tip/varianta SN 24 
Culoare alb 
Nr. Identificare WKOSN002420799055 
Nr. Înmatriculare SV-24-DIV 
An fabricaţie 2002 
Masă proprie 6.450 kg. 
Sarcină max. 
autorizată  

28.550 kg. 

Stare tehnică Semiremorca prezintă şasiu cu deformări mecanice şi focare de 
coroziune, apărători roţi sparte, prelată spartă, lipsă o roată, jante 
corodate, elemente flexibile cale rulare uzate total, anvelope uzate în 
proporţie de 80%. Semiremorca  este depozitată în aer liber, nu a mai 
fost utilizată de mai mulţi ani şi este nefuncţională. Inspectia tehnică 
periodică este expirată de la data de 04.05.2019.Starea de ansamblu 
este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Semiremorcă utilitară camion pol. obl. marca Kogel 
Tip/varianta SN 24 
Culoare alb 
Nr. Identificare WKOSN002420799054 
Nr. Înmatriculare SV-29-DIV 
An fabricaţie 2002 
Masă proprie 6.760 kg. 
Sarcină max. 
autorizată  

28.240 kg. 

Stare tehnică Semiremorca prezintă şasiu cu deformări mecanice şi focare de 
coroziune, punte spate ruptă, prelată spartă, jante corodate, elemente 
flexibile cale rulare uzate total, anvelope uzate în proporţie de 90%. 
Semiremorca  este depozitată în aer liber, nu a mai fost utilizată de mai 
mulţi ani şi este nefuncţională. Inspectia tehnică periodică este 
expirată de la data de 17.08.2016.Starea de ansamblu este 
nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Semiremorcă utilitară camion cu prelată marca Kogel 
Tip/varianta SN 24 
Culoare alb 
Nr. Identificare WKOSN002430716723 
Nr. Înmatriculare SV-35-DIV 
An fabricaţie 2003 
Masă proprie 6.700 kg. 
Sarcină max. 
autorizată  

28.300 kg. 

Stare tehnică Semiremorca prezintă şasiu cu deformări mecanice şi focare de 
coroziune, prelată sfâşiată, jante corodate, elemente flexibile cale 



rulare uzate total, anvelope uzate în proporţie de 90%. Semiremorca  
este depozitată în aer liber, nu a mai fost utilizată de mai mulţi ani şi 
este nefuncţională. Inspectia tehnică periodică este expirată de la data 
de 18.12.2014.Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă IFRON 
Tip/varianta 204D-M 
Culoare portocaliu 
An fabricaţie 2006 
Ore de 
funcţionare  

Nu s-a putut stabili la inspecţie 

Combustibil motorină 
Stare tehnică Utilajul prezintă coroziune avansată, motor defect, sistem hidraulic 

defect, instalaţie electrică descompletată, comenzi lipsă, uşă şi geamuri 
lipsă, anvelope uzate în proporţie de 80%, interior şi tapiţerie uzate în 
proporţie de 100%. Utilajul este depozitat în aer liber, nu a mai fost 
utilizată de mai mulţi ani şi este nefuncţional. 

 
Tip/marcă Tractor articulat forestier  
Tip/varianta TAF 690.OP 
Culoare portocaliu 
Nr. Identificare Nu s-a putut stabili 
An fabricaţie 2006 
Ore funcţionare  Nu s-a putut stabili 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Utilajul se găseşte în stadiu de epavă: prezintă coroziune avansată şi 

multiple deformări mecanice la caroserie, motor, sistem hidraulic şi 
grup lipsă, lipsă şufe troliu, troliu defect, bord descompletat, lipsă uşi, 
instalaţie electrică defectă şi decompletată, elemente cale rulare uzate 
100%, lipsă jante şi roţi, interior şi tapiserie uzate în proporţie de 
100%. Tractorul a fost depozitat în aer liber în stare nefuncţională. 
Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
Tip/marcă Tractor articulat forestier  
Tip/varianta TAF 657 
Culoare portocaliu 
Nr. Identificare 00422000 
An fabricaţie 2006 
Ore funcţionare  Nu s-a putut stabili 
Combustibil motorină 
Stare tehnică Utilajul se găseşte în stadiu avansat de uzură: prezintă coroziune 

avansată şi deformări mecanice la caroserie, motor defect şi incomplet, 
compresor şi troliu defecte, lipsă şufe troliu, bord descompletat, 
instalaţie electrică defectă, elemente cale rulare uzate 100%, lipsă 
anvelope şi jante spate, interior şi tapiserie uzate în proporţie de 
100%. Tractorul a fost depozitat în aer liber în stare nefuncţională. 
Starea de ansamblu este nesatisfăcătoare. 

 
 
 
Preţ de pornire a licitaţiilor: 100% din valoarea de evaluare 
 



Nr. 
crt. 

DENUMIRE BUN Valoare de 
piaţă 

 -euro- 
1 Autoturism Volkswagen Jetta SV-72-DIV 2.100 
2 Autoturism Volkswagen Transporter SV-

20-DSH 1.040 

3 Autoturism Dacia Logan SV-27-DIV 600 
4 Autoturism Dacia Logan SV-21-DIV 820 
5 Autoturism Dacia Logan SV-32-DIV 74 
6 Autotractor Iveco Stralis SV-34-DIV 2.070 
7 Autotractor Man 18.410 FLT SV-28-DIV 2.800 
8 Autotractor Man 18.410 FLT SV-14-DIV 3.000 
9 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-24-DIV 2.000 
10 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-29-DIV 1.600 
11 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-35-DIV 2.000 
12 IFRON 204 D-M 660 
13 TAF 690 O-P 365 
14 TAF 657 735 
15 Maşină de lipit pânză panglică Griggio 177 
16 Instalaţie de exhaustare şi depozitare 

rumeguş  2.814 

17 Centrală termică SCEAT 350 
18 Cazan cu gazeificare Ferroli DP 35 STAD 80 
19 Echipament cameră uscare din zidărie 3.487 
20 Cărucior hidraulic  168 

Total 26.940 
 
 

Preţurile nu conţin TVA. 
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic 

decât cel stabilit în lei în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț 
(cel din raportul de evaluare)  

 
Licitația are loc la data de 29.01.2021 ora 12:00, la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, 
sc. B, parter. 

Dacă bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la datele 
de 05.02.2021 ora 12:00 şi 12.02.2021 ora 12:00, 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 garanției 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 se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini 
ce poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar: 
1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament vânzare, 
raport evaluare) de la sediul lichidatorului judiciar – între 100-2.000 lei, ce va fi stabilită de 
lichidatorul judiciar în funcţie de valoarea de vânzare.  

2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat în 
contul special indicat în caietul de sarcini; 

3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
4.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul 

de sarcini (copie de pe certificatul de înmatriculare, copie de pe actul de identitate, copie de 



pe certificatul de înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în 
procedura de faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă 
ofertanţii/ofertantul;  pentru persoanele juridice străine: scrisoare de bonitate financiară 
eliberată de o banca străina cu care o bancă română are relaţie de corespondent, copii 
legalizate ale actelor sus menţionate traduse în limba româna) 

În caz de neadjudecare, se va publica un nou  anunț în presă în care vot fi 
menționate condițiile de organizare a licitațiilor și prețurile de pornire. 

Vânzarea se poate face și prin negociere directă, prin depunerea unei oferte ce va fi 
comunicată spre aprobare adunării creditorilor. 

În contextul excepțional generat de pandemia de COVID – 19 și evoluția acesteia pe 
teritoriul României, având în vedere că pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus SARS–
CoV-2, se recomandă implementarea și respectarea măsurilor de protecție și distanțare socială, 
precum și în alte situații asemănătore: 
 Pentru licitațiile publice organizate la sediul lichidatorului judiciar, se impune 
obligativitatea participanților, inclusiv a organizatorilor licitațiilor, de a purta 
MASCĂ DE PROTECȚIE, de a respecta măsurile impuse/recomandate de autoritățile 
competente și de către lichidatorul judiciar (menționate în caietul de sarcini). La licitații 
vor fi prezenți lichidatorul judiciar/comisia de licitație și participanții care depun oferte de 
cumpărare, fiind exclusă prezența altor persoane. Nerespectarea măsurilor sus 
menționate atrage drept consecință excluderea de la licitație.” 
 Relaţii la  tel. 0233233243 / 0753483243. 

 
 

LICHIDATOR JUDICIAR 
C.I.I. LAURA BANU 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 


