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DOSAR NR. 585/113/2018
TRIBUNALUL BRAILA
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ
Subscrisa SIERRA QUADRANT Filiala Brăila S.P.R.L., cu sediul social în Brăila, bd. Al. I.
Cuza, nr. 84, Nr. înregistrare RFO II 0392, C.U.I. RO 25841122, tel. 0239/682944, fax
0239/682800, e-mail: office.braila@sierraquadrant.ro, www.sierraquadrant.ro, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. URBANSTART INVEST S.R.L., în faliment, en faillite, in bankruptcy,
Brăila, Calea Călărașilor, nr. 230, bl. A10, sc. 1, ap. 4A, jud. Brăila, număr de ordine în Registrul
Comerţului J9/616/1993 şi CUI 4117373, organizeaza in data de 27.05.2021 ora 14:00, licitatie
publica cu strigare, deschisa, la sediul lichidatorului judiciar din Braila, bdul Al. I. Cuza, nr. 84, în
vederea vânzării bunurilor:
1. Proprietate imobiliară situată în Brăila, str. Polonă, nr. 18, formată din teren în
cotă indiviză de 42,33%, reprezentând 306,60 mp din totalul de 724,30 mp, înscris în
CF 81461 nr. cad. 81461 și construcții amplasate pe acesta, respectiv C1 cu s.u. =
89,89 mp, C2 cu s.u. = 38,69 mp, C5 cu s.u. = 15,28 mp și cotă indiviză de 1/3 din C6 cu
s.u. = 6,47 mp.
Preț de pornire a licitației: 231.232 lei.
2. Reciclator de asfalt marca Bagela BA 7000F – COD CLASIFICARE 2.1.20, stare
nefuncțională, motor defect.
Preț de pornire a licitației: 31.924 lei
3. Analizor gaze arse Multilyzer în stare bună, funcțional, autonomie 12 h
Preț de pornire a licitației: 2.500 lei
4. Ciocan rotopercutor Bosch GBH 11 DE – în stare bună
Preț de pornire a licitației: 700 lei
Prețul de adjudecare este supus regimului T.V.A., în funcție de normele fiscale în vigoare la
data vânzării. Bunurile se vând libere de sarcini, în condițiile art. 91 din Legea 85/2014.
În situația în care bunurile nu sunt adjudecate la licitația din data de 27.05.2021,
aceasta se va repeta în aceleași condiții în datele de 03.06.2021, 10.06.2021, 17.06.2021,
24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021 și 15.07.2021.
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru a participa la licitație sunt
cuprinse în caietul de sarcini.
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, bdul Al.
I. Cuza, nr. 84, la prețul de 1.000 lei TVA inclusă pentru bunul indicat la pct. 1 din prezenta și de
200 lei TVA inclusă pentru celelalte bunuri.

