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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE   
  

 CII LAURA BANU Lichidator judiciar al debitoarei SC CELADOR SRL, dosar nr. 
3308/103/2010 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la  licitaţie publică cu strigare: 

- Complex comercial şi Hotel D+P+E, Sc 396 MP + Teren 2.351 MP  situat în com. 
Alexandru cel Bun, sat Bistriţa/DN15, jud. Neamţ.  

Preț de pornire  199.650 Euro. 
 Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel.  
 Licitaţia are loc la data de 08.06.2017, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter 
 Dacă la această licitație bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitații cu același preț 
de pornire: pe data de 15.06.2017, ora 14:00 și 22.06. 2017, ora 14:00 
 Licitațiile se organizează la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. 
Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. 
 Condiţii de participare la licitaţie 

 Pentru participarea la licitaţie, potenţialii ofertanţi depun la sediul administratorului judiciar 
următoarele documente: 

1.dovada achiziţionării caietului de sarcini - 1500 lei); 
2.dovada plaţii garanţiei de participare de 10% din preţul evaluat; 
3.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de 

sarcini. 
  Nu pot participa la licitaţie debitorul,  direct sau prin interpuşi  şi nici solicitanţii care au orice 
fel de datorii către debitor. 
 Depunerea actelor de participare/înscrierea la licitație se va face până în ziua licitaţiei, ora 
11:00,  la sediul ales al lichidatorului judiciar.  
 Dosarul de prezentare al licitaţiei poate fi consultat la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, zilnic între orele 15:00– 16:00. 
 Vânzarea se poate face și prin NEGOCIERE DIRECTĂ la un preț diferit de cel stabilit 
în anunțurile de vânzare, sens în care persoanele interesate pot depune o ofertă de preț 
la lichidatorul judiciar ce va fi comunicată adunării creditorilor spre aprobare. 
 Relaţii suplimentare la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712, email: 
cabinet.laurabanu@gmail.com; cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com. 
 

LICHIDATOR  JUDICIAR 
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU  

 

DOSAR  nr. 3308/103/2010   
Judecător – sindic: d-na magistrat Maria Atudosia 
Termen: 04.10.2017, ora 12:00 CF3 
Debitor: S.C. CELADOR S.R.L. 
Piatra Neamţ, str. Orhei nr.10, jud. Neamţ 
J 27/1490/1991, CUI: 10737710 
« In  Faliment, In Bankruptcy, En Faillite» 

Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, 
 
Registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16, 
loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
Program cu publicul: luni - joi 900 - 1300 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  
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