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Județul Neamţ 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GRUP EST SECURITY SRL, cod unic de înregistrare: 2861660 
Către, 
Tribunalul Neamț – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Piatra Neamț, B-dul Republicii, nr.16, jud. Neamț 
Dosar nr. 1358/103/2016 
Complet: Com - C2 F 
Debitor: SC Grup Est Security SRL,  
O.R.C.: J27/159/1992, CUI: RO 2861660, 
Piatra Neamț, str. Mărășești, nr.1, jud. Neamţ  
<< în faliment, in bankruptcy, en faillite>> 

Publicație de vânzare 
Nr. 1515/05.12.2017 

Subscrisa Moldoinsolv SPRL, cu sediul social în loc. Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 7, bl. E5, ap. 2, sc. A, jud. 
Neamț, și sediu ales în loc. Piatra Neamț, str. Privighetorii, nr. 10, bl. B8, ap. 24, parter, jud. Neamţ, atestat nr. 2A0749, 
CUI 32896007, reprezentata de practician în insolvență Sava Jan, în calitate de lichidator judiciar al SC Grup Est 
Security SRL, având nr. O.R.C. J27/159/1992, CUI RO 2861660, cu sediul în Piatra Neamț, str. Mărășești, nr. 1, jud. 
Neamţ, societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, potrivit Încheierii de ședință nr. 594/2016 din data de 
14.12.2016 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1358/103/2016, vinde la licitație publică următoarele bunuri 
mobile aparținând societății debitoare: 
A. Bunuri mobile la prețul de 80% din rapoartele de evaluare 
1. Volkswagen Crafter, nr. înmatric. B 192 GES, an fabricatie 2013, combustibil motorină stare bună, (garnitura de 
chiulasă este ruptă), preț 84.880 lei, 
2.  Audi A8 3.0 TDI Quattro, nr. înmatric. B 777 GES, an fabricație 2014, combustibil motorină, stare bună, preț 
106.960 lei, 
3. Volkswagen T5 Multivan, nr. înmatric. B 65 GES , an fabricație 2011, combustibil motorină, stare bună preț 64.160 
lei, 
4. Mercedes Benz ML 350 4 MATIC, nr. înmatric. B 666 GES, an fabricație 2013, combustibil motorină, stare bună, 
preț 100.080 lei, 
5. Un număr de 3 autoturisme Volkswagen Caddy, an fabricație 2012, combustibil motorină, prețuri cuprinse între 
19.200 lei și 28.320 lei. 
Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
Prețul de vânzare a bunurilor de mai sus reprezintă 80% față de prețul stabilit prin rapoartele de evaluare și nu conține 
TVA. 
B. Bunuri mobile la prețul de 60% din rapoartele de evaluare 
I. Bunuri mobile arme și muniție 
1. Pistoale cu glonț cal. 9x18 mm, nr. bucăți 120, set compus din pistol, 2 încărcătoare cu 12 cartușe, 1 toc piele, 1 
vergea, model Makarov, Carpați preț 45.766 lei, 
2. Pistoale cu proiectil de cauciuc cal. 10x22 T, nr. bucăți 3, set compus din pistol, 1 încărcător cu 6 cartușe, 1 toc piele, 
1 vergea, model ROHM- RG-88; preț 734 lei, 
3. Pistoale cu gaze cal.9 mm, nr. bucăți 10, set compus din pistol, 1 încărcător cu 6 cartușe, 1 toc piele, diverse modele: 
Ekol P-29; Ekol Firat Compact; Record; Rohm-RG-88, preț 1.136 lei. 
Primele 15 pistoale cu glonț nu au vergea și toc. 
Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
II. Bunuri mobile autoturisme 
1. Un număr de 10 autoturisme Dacia Logan an fabricație 2013, combustibil motorină, prețuri cuprinse între 12.240 lei 
și 16.320 lei. 
2. Un număr de 3 autoturisme Dacia Dokker an fabricație 2012, combustibil motorină, prețuri cuprinse între 6.780 lei și 
12.780 lei. 
Prețurile de mai sus nu conțin TVA. 
Prețul de vânzare a bunurilor de mai sus reprezintă 60% față de prețul stabilit prin rapoartele de evaluare și nu conține 
TVA. 
Prima licitație va avea loc la data de 14.12.2017, ora 12:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamț, str. 
Privighetorii, nr. 10, bl. B8, sc. A, ap. 24, jud. Neamț, iar în caz de neadjudecare se va repeta în aceleași condiții și la 
aceeași oră în data de 21.12.2017, 28.12.2017 și 04.01.2018. 
Cei interesați sunt rugați să se adreseze lichidatorului judiciar în vederea vizionării bunurilor, achiziționarea 
regulamentului de vânzare și depunerii ofertei de cumpărare. 
Relații la telefon: 0233 238555. 

Lichidator judiciar, Moldoinsolv SPRL 
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