
EURO QUALITY INSOLVENCY SPRL, cu sediul in Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, 

demisol, jud. Hunedoara, în calitate de lichidator judiciar al SC Razvan Divers  în faliment, in 

bankruptcy, en faillite, cu sediul in Hunedoara, str. Chizid, nr. 84, jud. Hunedoara, in dosarul nr. 

2037/97/2014 al Tribunalului Hunedoara,  anunta vânzarea prin negociere directa fara cumparator 

identificat  a bunurilor imobile (chioșc alimentar in suprafata utila de 33 mp, situat in mun. 

Hunedoara, str. Chizid, nr. 48) si mobile ( autoturisme : Dacia Logan – an fabricatie 2007 si 

Volkswagen Golf - an fabricatie 1994, mijloace fixe si obiecte de inventar) apartinand falitei. 

Bunurile debitoarei se vand libere de sarcini conform art. 53 din Legea nr. 85/2006. 

Identificarea si descrierea bunurilor este prezentata pe site-ul lichidatorului judiciar 

www.euroinsolvent.ro. 

In conformitate cu hotararea adunarii creditorilor din data de 10.09.2015, negocierea in 

vederea vanzarii porneste de la pretul de evaluare stabilit prin raportul de expertiza, respectiv – pentru 

chioscul alimentar - 8.083 EUR (fara TVA), pentru Dacia Logan – 1.155 EUR (fara TVA), pentru 

VWGolf - 435 EUR (fara TVA) , iar pentru celelalte mijloace fixe si obiecte de inventar – 464 EUR 

(fara TVA), cu mentiunea ca acestea se vand individual. 

 In cazul in care la negocieri se inscriu mai multi ofertanti oferind acelasi pret, conform art. 

118 din legea speciala, se demareaza procedura de supraofertare. Pasul de supraofertare este de 5% 

din pretul de evaluare si va putea fi oferit de orice potenţial cumpărător, în termen de 30 de zile de la 

data publicării anuntului de vanzare (pentru chioșc)  continand pretul de pornire a supraofertarii, intr-

un ziar local si unul national, si conditiile de supraofertare. Adjudecarea, atat pentru chioșc cat si 

pentru bunurile mobile,  se va face la cel mai bun pret oferit. 

Conditiile de participare la negociere : depunerea unei garantii de 10% din pretul de evaluare;  

achizitionarea caietului de sarcini – 200 lei + TVA.  

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor de vânzare ale debitorului sunt invitaţi să 

anunţe lichidatorul judiciar înainte de data licitatiei. 

Informatii suplimentare privind bunurile scoase la vanzare se pot obtine la sediul 

lichidatorului judiciar, la numarul de telefon: 0354/107589, precum si pe pagina de internet a 

lichidatorului judiciar www.euroinsolvent.ro 

http://www.euroinsolvent.ro/

