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Nr.dosar: 2688/121/2014 	 . 
Tribunalul Galati Judecator sindi Faula Perijoc , Cpnp1et C5 LJ CIV 11, rI e1me1  05 09 2017 
Lichidator judiciar: Divizia Centrala cle InsolveataIPURL cu sediul social în Bucuresti, Coiuplex Alia Apaitiuents, Bd. 
Maresal Alexandru Averescu, nr. 7A, corp B, et. 5, ap.94, sector 1, numir de înscriere în tabloul practicientlor în inso1ven ţ i 
sub nurnarul RFO 110764, numar matricol 1C3649, Te1:0374 022 192, Fax 0372 877 507, e-mail:contact@juiisfti ° 
asociat coordonator Buzatu Marius Catalin- practician in lnsolventa 
SC EUROBIG SRL cu sediul in Tecuci , str.Gh. Fetrascu, nr.15, bl.F.ap.2, jud. Ga1ati si identificat prin cU1 11842721; 
inregistrat la ORC sub nr. J17/389/1999 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA 
Ernisa azi 09.06.2017 

Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa IPURL, cu sediul în Bucuresti, Complex Aia 
Apa.rtments, Bd. Maresal Alexandru Averescu, nr. 7A, corp B, et. 5, ap.94, sector 1, prin asocia( 
coordonator Buzatu Marius Cata1in având num ăr de înscriere în tabloul practicienilor în inso1ven ţ t sub 
rn.imarul RFO 11 0764, numarmatricol 1C3649, desemnată  în calitate de Licbic1ito iiclicar 
EUROBIG SRL cu sediul tn Tccuci , strGh. Potrtcu, nr.15, bI.F.ap.2, jucl. Galati si iclnkii 
CU1 11842721 - în faltment, in bankruptcy, en falllit&, nr. dc înregistrarc în Regitru1 
Comerţului J17/389/1999, conform încheierii sau, după  caz, sentin ţei nr. 228, pronun ţată  Ia data cie 
03.06.2015, în dosarul nr. 2688/121/2014, în temeiul art. 118 din legea 85/2006 corespondent al art. 
1 56 aliri.(2) din Legea 85/20 14 am procedat 1a emiterea prezentei publicatii de vanzare. 

Bunul mobil ce face obiectul vanzarii 1a licitatie pub]ica este: Autoturism Dacia Logan, n, 
înmatriculare GL-14-ER, an fabricatie 2007, nr. kii.ometri 160.000 km, putere motor 55 kw (cca. 75 
CP), Benzina, culoare aIb, nr. identificare UU1LSDAEH38695486, Nr. omologa.re: 
AADA161C11U86E4. 

Licitatia va avea loc la aclresa din Bucuresti, Complex Alia Apartments, Bd. Maresal 
Alexandru Averescu, nr. 7A, corp B, et. 5, ap.9.4, sector 1 in data de 23.06.2017, si ulterior, in cazul in 
carenu va fi adjudecat, la datele de 30.06.2017, 07.07.2017, ora 12:00. 

Pretul de pornire al licitatiej pub]ice este de 3.968 lei. 
In temeiul art. 762 alin.(2) Cod Procedura Civila, toti cei interesati in cumpararea bunurilor 

mobil scoase la vanzare se vor prezenta la locul licitatiei din Bucuresti, Cornplcx Alia 
Apartments, Bd. Maresal Alexandru Averescu, nr. 7A, corp B, et. 5, ap.94, sector 1, pana la data 
licitatiei pub]ice si vor depune ofertele de cumparare insotite de o cautiune de 10% din pretul dc 
pornire a licitatiei, in contul unic nr. R089BP0S18103363153R0L01, deschis la BancPost SA. 

Conform hotararii Adunarea Creditorilor din data de 17.03.2017 s-a stabilit ca ca pentru 
vanzarea bunului publicatiile sa fie intocmite conform regulamentului aprobat si prezentat in caietul 
de sarcini ce poate. fi  obtinut de catre persoanele interesate de la lichidatorul judiciar contra surnei (.1 
200 de lei. 

In temeiul art. 762 alin.(2) lit. h) Cod Procedura Civila, somam pe toti cei carc prctind 
vreun drept asupra bunului mobil supus vanzarii, sa anunte ]ichidatorul, pana la data stabilita 
peritru vanzare. • • 

Atragem atentia că  debitorii nu pot licita in nume propriu sau priri persoane interpuse iar fapta 
de a îndep ărta, •prin constrângere sau corupere, un participant de la o licita ţie publică  ori înţe1egere 
între participanţi pentru a denatura pre ţul de adjudecare se pedepse şte cu închisoarea.de la unu la 5 ani 
conform art.246 Cod Pena1. 



. 	 Trrnenu1-1imită  pentru lepunerea ofertei de cump ărar,e înso ţite de dovada consemnării este cu 

cel putin cloua zile premer ătoare licitaţiei 
Data afiarii la sediul biroului si la locul situarii.bunului: 09.06.2017. 
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