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   Nr. iesire 1543/09.03.2022 
 

PUBLICATIE DE VANZARE 

 

Subscrisa R & I GROUP SPRL, societate civilă profesională cu sediul în București, str. Clopotarii Vechi nr. 

27, Sector1, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr RFO II 0571, având C. I. 

F. RO29440085, telefon 021-311.77.82, fax 021-311.77.88, e-mail: office@ri-group.ro în calitate de 

lichidator judiciar al TAWI AGRO COM SRL cu sediul in Sat Grozeşti, Comuna Grozeşti, Județ Iaşi, CUI 

23178180, J22/336/2008, desemnată prin Civilă nr. 1485 din data de 11.12.2019, pronunțată de 

Tribunalului Iasi, Sectia II -a Civilă, în dosarul nr. 3974/99/2018, organizează licitație publică cu strigare 

pentru valorificarea următoarelor bunuri: 

NR. CRT DENUMIRE 
Pret pornire licitatie 

fara TVA 

1 Combina agricola Fendt 5225E 66.283,00 € 

2 Carucior transport header Ziegler 2.863,00 € 

3 Header porumb Dominoni 20.531,00 € 

5 Tocator vegetale Fendt 4.431,00 € 

Garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din prețul de pornire al licitației. 

 

Persoanele interesate să participe la licitație pot sa achiziționeze caietul de sarcini de la sediul 

lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr. 27, sector 1.  

 

Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 15:00 a ultimei zilei lucrătoare 

anterioare ședinței de licitație 

 

Licitația va avea loc în data de 16.03.2022 ora 15°°, in Bucuresti, str. Clopotarii Vechi, nr. 27, sector 1. În 

cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în același loc si la aceeași ora în data de 23.03.2022, și 

30.03.2022. 

  

Nu vor fi admise la licitație persoanele care nu au depus până la termenul limită documentele solicitate 

prin caietul de sarcini, precum și garanția de participare la licitatie in cuantum de 10% din pretul de 

pornire. 

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0752146791 sau la adresa de e-mail 

bogdan.irimia@ri-group.ro. 

 

R & I GROUP SPRL 
Asociat coordonator  
Elena Cosma  
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