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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

 

Debitoarea S.C. AGRY-FRUCT S.R.L. C.U.I. RO 15242312, J37/87/2003, cu sediul social în 

mun. Vaslui, str. Vasile Lupu, bl. 417, sc.D, parter, ap 18, jud. Vaslui, reprezentată prin lichidator 

judiciar Insolvency House S.P.R.L. cu sediul în mun. Vaslui, Centrul de Afaceri, Tronson I, etaj 1 

cam. 4 str. Decebal nr. 16, jud. Vaslui, potrivit Sentinței civile nr. 129/F/2018 pronunțată în data de  

25.04.2018 de Tribunalul Vaslui ȋn dosarul nr. 3033/89/2014, în baza Procesului Verbal al Adunării 

Creditorilor nr. 881 din data de 18.06.2019, scoate la vânzare următoarele bunuri la preţul de 51% 

din valoarea de evaluare: 

Nr. crt. Denumire bunuri  mobile/ Descriere 

Valoare lichidare în lei 

exclusiv T.V.A. 

 

1. Combină Class 39.382,20  

2. Mașină erbicidat 1500L 3.171,69 

3. Tractor Lamborghini R4 110 CP VS 10 MUNTENI DE JOS 34.004,76 

4. Plug reversibil 3 trepte 3.469,53 

5. Plug reversibil 3 trepte 3.469,53 

6. Plug Velox 2/180 – serie 14688 3.031,95 

7. Plug Velox 2/180 – serie 14689 3.031,95 

8. Tocător 225 1.951,77 

9. Freză EP – SU 14/38 3.110,49 

10. Disc pentru tractor 110 CP – 24FCH 66-09 4.452,81 

11. Mobilier birouri 4.881,72 

12. Echipament pentru recoltat porumb și floarea soarelui  16.949,85 

13. Centrală termică Romstal 25 Kw – serie 18144 1.295,40 

14. 
Autoturism Hyundai Tucson –  

nr. de înmatriculare VS-04-CNS 
5.990,46 

15. 
Autoutilitară gaz – nr. înmatriculare VS-05-NIS – model 

GST/32023/GAZELLE 
3.918,33 

16. Tractor U650 886,38 

17. Tractor U650 886,38 

Total valoare bunuri mobile = 133.885,20 lei 

Preţurile nu includ T.V.A. 
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Regimul și cotele de taxă pe valoare adăugată aplicabile pentru vȃnzare bunurilor mobile sunt 

cele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Astfel, la prețurile afișate se adaugă cota T.V.A. de 19%. 

 

Licitaţiile privind bunurile mobile au loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în Vaslui, 

Centrul de Afaceri, tronson I, etaj 1, cam. 4, str. Decebal nr. 16, jud Vaslui, săptămânal, în zilele 

de joi, orele 13:00.  

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul averii debitorului nr. 

RO47BRDE380SV41944153800, deschis la B.R.D. - sucursala Vaslui, beneficiar  S.C. AGRY-

FRUCT S.R.L., la dispoziţia lichidatorului judiciar, până la începerea licitaţiei, a unei cauţiuni de 

10% din preţul de pornire a licitaţie. 

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul 

de vânzare, să anunţe lichidatorului judiciar dreptul său. 

Potrivit art. 843 alin. (2) cod. pr. civ. debitorul nu poate participa la licitație nici personal, nici 

prin alte persoane. Toţi cei care doresc să cumpere bunurile sunt invitaţi la termenul stabilit să liciteze 

iar, până la această dată, vor prezenta în scris, oferta de preţ. 

Procesul verbal de afişare a publicaţie face parte integrantă din publicaţie de vânzare. 

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar sau la numerele de 

telefon: 0235-319.427, 0745-096.992, 0744-663.190. 

 

Insolvency House S.P.R.L.  


