
 

 

 

 

 
Clasificare BT: Uz Intern 

ANUNT DE VÂNZARE 
 

Subscrisa MMM INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Mogoșoaia, Sos. București –Târgoviște, nr. 12A, corp A , et.3, 
bir.1, Jud. Ilfov,  în calitate de lichidator judiciar al societății ETA GROUP SRL– societate în faliment, 
organizează, săptămânal, la sediul lichidatorului judiciar, în fiecare zi de joi, începând cu  data de 
20.05.2021, ora 14.00, licitație publică deschisă, cu strigare, după regula licitației competitive, timp de 
4 săptămâni, pentru vânzarea activelor: 

Lot 1 – autoturisme: 

- Autoturism Chevrolet Spark CT-08-DTX, 2008, Benzina, pretul de pornire al licitatiei fiind  280 euro+ 
TVA 

- Autoturism Chevrolet Spark CT-08-FAW, 2008, Benzina, pretul de pornire al licitatiei fiind 280 euro 
+ TVA 

Lot 2 - proprietate imobiliara agro-industriala situată în Com. Tropaisar, sat Potarnichea, jud. 
Constanta, in suprafața totala de 89.539,00 mp, pretul de pornire al licitatiei fiind 147.700 EURO. TVA 
se va adăuga conform prevederilor Codului fiscal. 
 Lot 3 - Bunuri mobile:  

- stivuitor electric BT Reach Track, 1600 kg, an fabricatie 2005 – 2 buc x 4.798 Euro + TVA/buc 

- transpalet manual BT LHM 230 P, SC 2000 kg, an fabricatie 2005 – 2 buc x 561 Euro + TVA/buc 

- Transpalet hidraulic LHM 230 Prolifter 2300 kg, an fabricatie 2005 - 2 buc x 196 Euro + TVA/buc. 
Lot 4- Bunuri mobile ( echipamente IT mobila birou), ce se vor valorifica în bloc , prețul de pornire al 

licitației fiind 2.694 EURO + TVA. 

Informații detaliate cu privire la bunurile oferite spre vânzare și caietul de sarcini se pot obține: 
− la sediul lichidatorului judiciar; 
− email: office@mmminsolvency.ro 
−  persoane de contact: Melania Marcu 

Scrisoarea de intenție de participare la licitație împreună cu toate documentele solicitate se pot depune la 
sediul lichidatorului judiciar pana in preziua licitației, ora 12.00. În cazul în care ziua anterioară zilei de 
desfășurare a licitatiei este o zi nelucrătoare, ziua se va implini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioară 
zilei de licitație 
 
 
 

 

 


