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 Dosar: 6633/86/2017 
 Termen: 09.04.2021, ora 9:00, C3FF 
 Debitor: SC DIVIP PROD SRL  
 Sat Brăieşti, Com. Cornu Luncii, 
 str. 22 Decembrie, nr.422, jud. Suceava 
 Nr. J33/723/1994, CUI 5645369 
« In  Faliment, In Bankruptcy, En Faillite» 

Tribunalul Suceava, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal 
 
Adresa: Str. Ştefan cel Mare nr. 62, Suceava, cod 
poştal 720062 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  

 
 
 

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:  

  
Nr. 
crt. 

DENUMIRE BUN Valoare de 
piaţă 

 -euro- 
1 Autotractor Iveco Stralis SV-34-DIV 

- 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. 

2.070 

2 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. 

2.800 

3 Autotractor Man 18.410 FLT SV-14-DIV 
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. 

3.000 

4 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-24-DIV 
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. 

2.000 

5 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-29-DIV 1.600 



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. 

6 Semiremorcă Kogel SN 24 SV-35-DIV 
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. 

2.000 

7 IFRON 204 D-M 
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. 

660 

8 TAF 690 O-P 
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. 

365 

9 TAF 657 
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. 

735 

Total 15.230 
Euro 

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

Preţurile nu conţin TVA, respectiv la prețurile publicate/din tabel, se 
adaugă 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 26.03.2021 ora 12:00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. Licitațiile se 
pot organiza on-line, în situații excepționale: pandemii, stări de urgență, stări de alertă, 
situații de urgență datorate calamităților naturale, etc., declarate de autoritățile publice 
locale/naționale, guvern, Președinte, ministere, alte autorități. Procedura stabilită va fi 
raportată la normele legale în vigoare la data organizării licitațiilor. Ofertanții vor fi informați 
cu cel puțin o zi înaintea datei licitației, dacă licitația se ține la sediul lichidatorului judiciar 
sau on – line. Modalitatea concretă de organizare a licitațiilor va fi prevăzută în caietul de 
sarcini. 
 Înscrierea la licitație, respectiv 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 cu o  zi înainte de licitație, până la ora 16:00,  prin email: 
cabinet.laurabanu@gmail.com sau cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com  sau la sediul 
ales al lichidatorului judiciar.  
 Pentru înscrierea la licitaţie se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini. 

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



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 , email: cabinet.laurabanu@gmail.com sau 
cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com. 

 
 

LICHIDATOR JUDICIAR 
C.I.I. LAURA BANU 


