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Tribunalul Iaşi – Secţia a-II aCivilă- Faliment  

Dosar  nr: 7545/99/2013 (nr. vechi 435/2013) 

Debitoare : S.C. EGRETA TRANS S.R.L.; J22/1321/2002; CUI 15047613 

(Societate în faliment, Society in bankruptcy, Societé en faillite) 

                                                                                                                                  

 

 

Nr. 7545/1361 din data de 30.06.2021 
 

ANUNŢ VÂNZARE CREANȚĂ  

 

Subscrisa, CAPITAL INSOL S.P.R.L. – FILIALA IAŞI, cu sediul social în mun. Iaşi, Str. Sf. Petru 

Movilă, nr. 52, et.1, jud. Iaşi în calitate de lichidator judiciar al societaţii debitoare S.C. EGRETA TRANS 

SRL, astfel desemnaţi prin Sentinţa Civilă nr. 1235/2017 din data de  19.09.2017 pronunţată de Tribunalul 

Iaşi – Secţia a II-a Civilă-Faliment și având în vedere hotărârea Adunării Creditorilor din data de 25 aprilie 

2018. 

Urmare a hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25 aprilie 2018, lichidatorul judiciar 

anunţă scoaterea la vânzare prin şedinţe de licitaţie cu supraofertare a creanței deținute față de Rusu 

Crenguta-Denisia, conform titlului executoriu, respectiv Sentinţa Civilă nr. 365/2016 din data de 01 

martie 2016 şi Decizia 306 din 21 aprilie 2017, către terțe persoane interesate, cu condiţia aprobării 

prealabile a eventualelor oferte de către Adunarea Creditorilor, respectiv: 

-  Creanță deținută împotriva debitoarei Rusu Crenguta-Denisia, în cuantum de 24.423,81 lei, în 

baza Sentinţei Civilă nr. 365/2016 din data de 01 martie 2016 şi Decizia 306 din 21 aprilie 2017. 

Conform Adunării Creditorilor debitoarei S.C. EGRETA TRANS SRL, în şedinţa din data de 25 

aprilie 2018, s-a aprobat perfectarea acestei vânzări, respectiv valorificarea dreptului de creanță deținut 

împotriva debitoarei Rusu Crenguta-Denisia către terțe persoane interesate, prin sedinţe de licitaţie cu 

supraofertare, cu condiția aprobării ofertei de preluare/vânzare de către Adunarea Creditorilor. 

          Licitaţiile cu supraofertare vor avea loc în zilele de: 08 iulie 2021, 15 iulie 2021, 22 iulie 2021, 29 

iulie 2021, 05 august 2021, 12 august 2021, 19 august 2021, 26 august 2021, 02 septembrie 2021 şi 09 

septembrie 2021, ora 1445, la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă, nr. 52, et. 1, 

jud. Iaşi şi se va desfăşura conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi în 

baza hotărârii Adunarii Creditorilor din şedinţa din data de 25 aprilie 2018. 

Ofertele se depun până în prezilele şedinţei de licitaţie, inclusiv prin poştă, la sediul  lichidatorului 

judiciar din mun. Iaşi, Str. Petru Movilă, nr. 52, et.1, jud. Iaşi sau pe email: office.iasi@capitalinsol.ro. 

Urmare a depunerii ofertelor de preluare/vânzare a creanței, acestea vor fi supuse aprobării 

Adunării Creditorilor, astfel cum a hotărât Adunarea Creditorilor în ședința  din data de 25 aprilie 2018. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, str. Petru 

Movilă, nr. 52 et.1,  jud. Iaşi sau la telefoanele: 0232/276.006 şi mobil: 0744/766 376.  
 

Lichidator judiciar                                                                     

Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iaşi                                                     

Prin asociat coordonator 

  Moraru Gheorghe  
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