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Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 

Dosar nr: 28440/3/2018 

Debitor: SC NEREUS MANAGEMENT SRL 

(in faliment, in bankruptcy, en faillite) 

J40/17828/2008, CIF 24625953 

Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL SPRL Filiala Ilfov 

 

1975/08.04.2022 

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 (Societate in faliment, Society in 

bankruptcy, Societé en faillite), cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Odai, nr. 219-225, 

înregistrată la registrul comerţului sub nr. J40/17828/2008, CUI RO: 24625953, 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, anunta vanzarea prin licitatie publica a 

bunurilor aflate in patrimoniul debitoarei NEREUS MANAGEMENT SRL, dupa cum 

urmeaza: 

 Proprietate imobiliară Teren și clădiri cu destinație industrială și administrativă 

- „Păstrăvăria Nereus” compusa din: 

1. TEREN: In suprafaţa de 41.000 mp conform acte de proprietate și de 41.000 mp 

conform măsurători cadastrale (teren aflat în concesiune pentru o perioadă de 49 ani), 

situat in islazul satului Lunca Gartii, comuna Stoenesti, judet Arges, compus din: 

 

- suprafata de 30.000 mp, intravilan, identificata prin nr. cadastral 80155, CF nr. 

80155, localizata in Comuna Stoenesti, Satul Lunca Gartii, punctul „Crina”, T18, P453; 

- suprafata de 6.000 mp, identificata prin nr. cadastral 80332, localizata in Comuna 

Stoenesti, Satul Lunca Gartii, T18, P453; 

- suprafata de 2756 mp, teren extravilan, neproductiv, situat în com. Stoenesti, sat 

Lunca Gartii, T18, jud. Arges, cu vecinatatile: la N - nr. cad. 80155, la E - nr. cad. 80155, la S 

- nr. cad. 80155, la V - Consiliul Local Stoenesti, intabulat in CF nr. 80462 a localitatii 

Stoenesti, pozitionat cadastral sub nr. 80462; 

- suprafata de 2244 mp, teren extravilan, neproductiv, situat în com. Stoenesti, sat 

Lunca Gartii, T18, jud. Arges, cu vecinatatile: la N - nr. cad, 80332, la E - raul Dambovita, la 

S - raul Dambovita, la V - nr. cad. 80155 si nr. cad. 80332, intabulat in CF nr. 80465 a 

localitatii Stoenesti, pozitionat cadastral sub nr. 80465. 
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2. CONSTRUCTII: 

a) Corpul C1 Sediu administrativ:  

Clădirea C1 este formată dintr-un imobil P+M construită în anul 2012. 

Suprafețe: 

 

b) Corpul C2 Unitate eclozare: 

Clădirea C2 este formată dintr-un imobil P+M construită în anul 2012. 

Suprafețe: 

 

c) Corpul C3 Unitate procesare: 

Construcția are un regim de înălțime P. Anul construcției 2013. 

Suprafețe: 

 

d) Corpul C4 Remiză auto+Depozit: 

Construcția are un regim de înălțime P. Anul construcției 2013. 

Aspectul imobilului, atât cel interior, cât și cel exterior se prezintă în condiție bună, finisaje 

medii. 

Suprafețe: 

 

3. Bunuri mobile care contribuie la valoarea totală a proprietății 

 

Valoarea de pornire la licitatie: 497.750,00 EURO (la care se va adauga TVA, 

acolo unde este cazul, potrivit normelor legale in vigoare). 

Licitatia va avea loc in data de 22 APRILIE 2022, ora 12:00, la sediul ales al 

lichidatorului judiciar CAPITAL INSOL SPRL Filiala Ilfov, din Iaşi, Șos. Voinești, nr. 29 

(Str. Camil Ressu, nr. 1), Complex Ressu Residence, Et. 1, Ap. 9, Jud. Iași. 

In cazul neadjudecarii la prima licitatie, aceasta se va reprograma pe data de 29 

APRILIE 2022, ora 12:00, pe data de 06 MAI 2022, ora 12:00 si in data de 13 MAI 2022, 

ora 12:00, in aceleasi conditii. 

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.  

Garantia de participare este de 10% din pretul de pornire al licitatiei (fara 

TVA), 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, Sucursala Baneasa.   

Nr. crt. Denumier Nr. cadastral Sc sol (mp) S desf (mp)
Su (mp) 

estimată

1 C1: Sediu administrativ 80155-C1 154,87 309,74 269,34

Nr. crt. Denumier Nr. cadastral Sc sol (mp) S desf (mp)
Su (mp) 

estimată

2 C2: Unitate eclozare 80155-C2 199,61 369,23 321,07

Nr. crt. Denumier Nr. cadastral Sc sol (mp) S desf (mp)
Su (mp) 

estimată

3 C3: Unitate procesare 80155-C3 552,37 552 480,00

Nr. crt. Denumier Nr. cadastral Sc sol (mp) S desf (mp)
Su (mp) 

estimată

4 C4: Remiză auto+Depozit 80155-C4 176,79 177 153,91
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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 sau de la sediul ales al lichidatorului judiciar. 

Pretul unui caiet de sarcini este de 5.000,00 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 de pe 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/

