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Lichidator judiciar Capital Insol SPRL-Filiala Suceava 

Tribunalul Suceava – Secţia a II-a Civilă  

Dosar  nr: 2853/86/2021 

Debitoare: S.C. EURO REGAL LUX S.R.L.; J33/1202/2008 CUI 24259364 

(Societate în faliment, Society in bankruptcy, Societé en faillite)        
                                                      Nr. 2853/276 din data de 14.12.2021

  

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

    

Prin prezenta, Capital Insol S.P.R.L. – Filiala Suceava, cu sediul social în mun. Suceava, 

str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc F, sc. D, ap. 3, jud Suceava, în calitate de lichidator judiciar al 

societăţii debitoare S.C. EURO REGAL LUX S.R.L., astfel desemnat prin Sentința Civila nr. 

295 din data de 01.07.2021, pronunțată de Tribunalul Suceava– Secţia a II-a Civilă,  în dosar 

nr. 2853/86/2021, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu strigare, vanzare in bloc, 

organizată săptămânal, în conformitate cu Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenţei şi a 

Codului de Procedură Civilă, a bunurilor mobile din patrimoniul debitorului, descrise mai jos:  

 

1. Bunuri mobile reprezentand stocuri - materii prime - piele:  

Nr. 
CRT  

Denumire produs COD Stoc 
pret 

unitar 
TOTAL 

1 Ata cusut 006 30,00 kg 0.5 15.00 

2 Fete incaltaminte 011 700,00 kg 1.025 717.50 

3 Piele stock FIORE art spes div. culori 324 94,30 mp 16.575 1563.02 

4 Piele stock FIORE pt. captusit div. culori 333 1.315,00 mp 13.02 17121.30 

5 Piele stock FIORE div culori 334 104,00 mp 18.94 1969.76 

6 Piele stock FIORE div culori 355 100,00 mp 19.115 1911.50 

7 Piele stock FIORE div culori 359 923,60 mp 10.75 9928.70 

8 Piele stock FIORE art div culori 365 975,15 mp 10.755 10487.74 

9 Piele bovine crust div. culori 371 543,25 mp 14.92 8105.29 

10 Piele stock Fiore MS 780130 375 151,53 mp 16.74 2536.61 

11 Piele stock FiorePezzami div culori 384 420,00 kg 4.865 2043.30 

12 Piele 386 631,43 mp 6.09 3845.41 

13 Piele 387 1.627,00 kg 6.09 9908.43 

14 Piele bovine crust div. culori 390 395,08 mp 13.89 5487.66 

15 Piele stock Nappacolors Parrot 405 108,28 mp 17.06 1847.26 

16 Piele stock Nappasoft B 11 - 13 burgundy prl 406 89,59 mp 17.06 1528.41 

17 Piele  stock Nappasoft B 11- 13 saddle prl 407 163,95 mp 17.06 2796.99 

18 Piele stock Nappasoft B 11 - 13 nero rrs 408 185,85 mp 19.5 3624.08 

19 Piele stock Hero ks 13 - 15 Lightbulb F20 409 222,72 mp 17.06 3799.60 

20 Piele surf xx 10 - 13 nero 410 995,69 mp 24.375 24269.94 

21 Piele stock mix colori 411 2.330,08 mp 14.625 34077.42 

22 Piele stock hero 11 - 15 rose ms 412 328,50 mp 14.625 4804.31 

23 Piele maiale per fodera 413 467,79 kg 10.5 4911.80 

24 Piele leather mix stock 414 214,00 kg 11 2354.00 

25 Piele finite stock 415 1.300,00 kg 8.865 11524.50 

26 Piele varia a stock 416 2.292,00 kg  7.75 17763.00 

TOTAL 188943 lei 
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          Persoanele care pretind vreun drept, asupra bunurilor mobile care urmează a fi scoase 

la vânzare, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în prezilele licitaţiei, la 

sediul lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc F, sc. D, ap. 3, 

jud Suceava. 

        Licitaţiile vor avea loc, săptămanal, în următoarele date: 13 ianuarie 2022, 20 ianuarie 

2022, 27 ianuarie 2022 si 03 februarie 2022, ora 1400, la sediul lichidatorului judiciar din mun. 

Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc F, sc. D, ap. 3, jud Suceava şi se vor desfăşura conform 

prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţe şi a hotărârii Adunării Creditorilor din 

data de 08.12.2021. 

Participarea la sedinţa de licitatie publica cu strigare este condiţionată de vizionarea 

bunurilor oferite la vânzare. Aceasta se face cu programare şi este obligatorie semnarea unui 

protocol de vizitare a activului respectiv, precum si plata sumei de 100 lei la care se adauga 

TVA, cu cel putin 48 de ore înainte de ora şi data licitaţiei. 

      Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul 

lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc F, sc. D, ap. 3, jud Suceava, 

până în prezilele licitaţiei, următoarele documente: 

• Cerere de participare la licitaţie, 

• Dovada achitarii caietului de sarcini în sumă de 200,00 lei la care se va adăuga  T.V.A., 

sumă ce va fi achitată la caseria sau în contul Capital Insol SPRL Filiala Suceava:  

RO87BREL0002002510910100, deschis la Libra Internet Bank SA, 

• Dovada depunerii garanţiei de participare la licitaţie în contul de lichidare al debitoarei 

IBAN: RO13BUCU1941215961944RON, deschis la ALPHA BANK ROMANIA SA, în valoare de 

10% din valoarea de pornire,  

• Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul, 

• Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, dupa cum 

urmează: 

Pentru persoanele juridice române: 

• Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe 

actul constitutiv, actele adiţionale relevante, de pe certificatul de înregistrare fiscală,  

• Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (în original), 

• Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent, 

• Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciara sau în faliment. 

Pentru persoanele fizice române: 

• Copie de pe actul de identitate. 

     Neprezentarea de catre potenţialii cumpărători a oricarui document dintre cele prevăzute , 

conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă. 

    În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi. 

     Toate documentele susmenţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi 

prezentate în original sau în copie legalizată. 

        Pentru documentele solicitate în copie, la începutul sedinţei de licitaţie public deschisă se vor 

prezenta originalele pentru conformitate. 

      Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră ca ofertantul acceptă preţul de 

pornire la  licitaţie a activului pentru care a depus documentaţia de înscriere, condiţiile stipulate în 

caietul de sarcini, precum si în regulamentul de vânzare al activelor. 
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     Ofertanţilor care participa la licitaţie si nu ofera un preţ egal sau mai mare decât preţul de 

pornire, li se va reţine garanţia de participare. 

    Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţa de societatea debitoare. 

     

     Pentru programare ofertanţii trebuie sa-si anunţe intenţia de vizitare, prin e-mail la adresa 

office.suceava@capitalinsol.ro. 

    Componenţa si descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietul de sarcini care 

se poate procura de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Suceava, str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc 

F, sc. D, ap. 3, jud Suceava, în fiecare zi de luni pâna vineri, orele 09.00 - 13.00, pâna în prezilele 

licitaţiei, în baza unei programari prealabile.   

   

      Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Suceava, 

str. Ana Ipătescu, nr. 4, bloc F, sc. D, ap. 3, jud Suceava sau la telefon: 0743/213 450.   

 

Cu respect,                                                                                                                                

Lichidator judiciar                                                                                                       

Capital Insol SPRL Filiala Suceava 
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