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Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 

Dosar nr: 44489 

Debitor: SC NEREUS MANAGEMENT SRL 

(in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

J40/17828/2008, CIF 24625953 

Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL Filiala Ilfov 

 

 

1861/28.01.2022 

ANUNT DE VANZARE  

 

 

Subscrisa, CAPITAL INSOL SPRL Filiala Ilfov, cu sediul în Orasul Voluntari, Str. 

Emil Racovita nr. 31-33, Parter, Judeţ Ilfov, inregistrată în Registrul Formelor de Organizare 

al UNPIR în 2018, sub numarul RFO II-0956, avand Codul de inregistrare fiscală 39480176, 

reprezentata prin asociat coordonator Moraru Daniel George, in calitate de lichidator 

judiciar al debitorului NEREUS MANAGEMENT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, 

Sos. Odai, nr. 219-225, conform Sentinta Civila nr. 6542 din data de 19.11.2019, in dosarul 

nr. 28440/3/2018 inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunţă 

scoaterea la vânzare prin licitaţie publica prin supraofertare, în conformitate cu Legea nr. 

85/2014, privind procedura insolvenţei şi a Codului de Procedură Civilă, a bunurilor din 

patrimoniul debitorului după cum urmează:  

   
Nr. 

crt. 

Articol Serie Șasiu Număr de omologare Nr. 

înmatriculare 

Buc. 

     

1 
VOLKSWAGEN 

2KN/MIDFR4/CADDY 

WV1ZZZ2KZDX0158

83 
BH12164511P33E5 B-49-LXC 1 

2 

VOLKSWAGEN 

2EKZ/MIDFR5/CRAFTE

R 

WV1ZZZ2EZD60048

95 
BH121P2611P33RE B-49-LXE 1 

3 

VOLKSWAGEN 

2KN/MIDFR3/CADDY 4 

MOTION 

WV1ZZZ2KZDX0209

45 
BH12164311P33E5 B-49-LXF 1 

      
Conform Adunării Creditorilor debitoarei NEREUS MANAGEMENT SRL din data 

de 27.01.2022, s-a aprobat perfectarea acestei vânzări, respectiv a bunurilor mobile (auto) 

mai sus menționate, proprietatea debitoarei, prin licitatie publica cu supraofertare, vanzare in 

bloc, astfel încât s-a decis data de 04 februarie 2022, ora 13:00, stabilită în vederea 

organizării şedinţei de licitaţie cu supraofertare, pretul de pornire fiind 18.800,00 euro plus 

TVA, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii. 

Bunurile se vand asa cum sunt prevazute in raportul si regulamentul de vanzare. 
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Locul şi data şedinţei licitaţiei cu supraofertare:   

Şedinţa de licitaţie cu supraofertare va avea loc in data de 04 februarie 2022, ora 

13:00 la punctul de lucru al debitoarei din Comuna Stoenești, Satul Lunca Gârții, Punctul 

„Crina”, judetul Arges. 

Documentatia de inscriere la licitatie va fi trimisa la adresa de e-mail: 

office.ilfov@capitalinsol.ro, cu cel putin 24 de ore, inainte de data si ora desfasurarii 

licitatiei.  

Pretul de pornire este de 18.800,00 euro plus TVA, platibili in lei la cursul BNR din 

ziua platii. 

Pasul de supraofertare este de 940 euro, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii.  

   Orice supraofertă comunicată va fi compusa din preţul de pornire aprobat de creditori, 

respectiv 18.800,00 euro, majorat cu pasul de supraofertare indicat mai sus. 

Garantia de participare este de 20% din pretul de pornire al licitatiei (fara TVA), 

respectiv suma de 3.760 euro, aceasta urmand a se achita in lei la cursul BNR din data platii, 

in contul societatii debitoare NEREUS MANAGEMENT SRL nr. 
RO27BREL0002002324900100, deschis la Libra Internet Bank SA. 

Descrierea bunurilor si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii sunt 

cuprinse in Caietul de sarcini.  

Caietul de sarcini aferent licitatiei poate fi achiziţionat la cerere pe email.  

Pretul unui caiet de sarcini este de 1.500,00 lei. 

Plata contravalorii caietului de sarcini se va face in contul nr. 

RO77BREL0002001735110100 deschis la Libra Internet Bank SA pe numele lichidatorului 

judiciar CAPITAL INSOL SPRL Filiala Ilfov.  

Prezentul anunt constituie si notificare catre creditori, debitori, detinatori ai unui drept 

de preemptiune sau preferinta si orice persoana fizica sau juridica interesata in cauza, potrivit 

art. 1730 -1739 NCC. 

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0742/552.569, pe e-mail: 

office.ilfov@capitalinsol.ro sau pe site-ul www.capitalinsol.ro. 
 

 

Lichidator judiciar 

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA ILFOV 

prin asociat coordonator Moraru Daniel George        

mailto:office.ilfov@capitalinsol.ro
http://www.capitalinsol.ro/

