CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU
U.N.P.I.R Filiala Neamţ - ATESTAT 1B 1521/2017
RFO 1 - 1521 /C
CF: 26248779
Sediu social: Bicaz, Aleea Teilor, bl. 12, ap. 10, jud. Neamţ

Sediu ales: Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter
Mobil: 0753 483243 / 0723 011712
Telefon/fax: 0233.233.243 Email: cabinet_insolventa_ laurabanu2006@yahoo.com
Nr. 1894/08.12.2017
Număr dosar: 3234/103/2012
Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă, de
Termen: 14.12.2017, ora 09:00 CF4
contencios administrativ şi fiscal
Judecător sindic: dl. Magistrat Dumitreasa Cristinel
Debitor: S.C. MND PROD COM S.R.L.
Registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16,
Comuna Bălțătești, sat Valea Seacă, jud. Neamţ
loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Nr. J27/923/2008, CUI 24056904,
Program cu publicul: luni - vineri 900 - 1300
«« In Faliment, In Bankruptcy, En Faillite>>
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
C.I.I. LAURA BANU, Lichidator judiciar al debitoarei MND PROD COM S.R.L. în
faliment, dosar nr. 3234/103/2012 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la licitaţie
publică cu strigare:
Circular orizontal panglică pentru debitat lemn rotund în cherestea.
Prețul de începere al licitației este de 4.717,69 lei, exclusiv TVA
(75% din prețul
evaluat)
Bunul nu este grevat de sarcini sau garanţii de orice fel.
Licitaţiile au loc în fiecare zi de Luni orele 14,00, 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 dosarului de prezentare (chitanţa de achiziţionare a
caietului de sarcini şi a regulamentului de vânzare - 300 lei);
2.dovada plaţii garanţiei de participare/cauțiunii în cuantum de 10% din preţul
evaluat - se va achita în contul special deschis la Banca Transilvania, indicat în caietul de
sarcini; garanţia se restituie neadjudecatarilor iar în cazul adjudecatarilor se consideră
parte din preţul de cumpărare.
3. documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului (copie de pe
certificatul de înmatriculare, copie de pe actul de identitate, copie de pe certificatul de
înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura de
faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul, scrisoare
de bonitate financiară eliberată de o banca străina cu care o bancă română are relaţie de
corespondent, pentru persoanele juridice străine care vor anexa şi copii legalizate ale
actelor sus menţionate traduse în limba româna).
Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine se vor prezenta în
copie însoţite de traducerea in limba romana, legalizată.
Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor
persoane fizice sau juridice, precum şi dovezile de achitare garanţiei de

participare/cauţiunii, precum şi a caietului de sarcini, se va face până în ziua licitaţiei, ora
11:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar.
Contravaloarea caietului de sarcini/ a regulamentului de vânzare nu se restituie
participanților neadjudecatari sau celor care se retrag ori nu se prezintă la licitație.
Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi şi nici solicitanţii
care au orice fel de datorii către debitor.
Ofertanţii participanţi la şedinţa de licitaţie, se considera ca au luat la cunoştinţă
de regulamentul de licitaţie, ca au studiat documentaţia si au vizionat bunul, exact in
starea in care se afla, nemaiputând contesta valoarea, starea, sau orice altceva referitor la
bunul scos la vânzare. Raportul de expertiza tehnica de evaluare privind bunul scos la
vânzare poate fi studiat la sediul lichidatorului judiciar menţionat in antetul publicației,
de luni pana vineri, intre orele 10 :00 – 17 :00 sau la dosarul : 3234/103/2012 aflat la
sediul Tribunalului Neamţ, bd. Republicii, nr. 16, jud. Neamţ.
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în fiecare zi de Luni, orele 14:00,
pornindu-se de la prețul de 4.717,69 lei, exclusiv TVA. Vânzarea se va putea face chiar
daca se prezintă o singura persoana care îndeplineşte condiţiile de participare prevăzute
în caietul se sarcini.
Lichidatorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit
preţul de vânzare potrivit dispoziţiilor de mai sus. La preţ egal va fi preferat cel care are
un drept de preemţiune asupra bunului urmărit.
Câştigătorul licitaţiei va depune preţul la dispoziţia lichidatorului judiciar/în
contul special, in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de
cauţiunea/garanţia de participare depusă in contul preţului. În caz contrar va pierde
garanţia de participare/cauţiunea şi va suporta consecinţele legale care decurg din această
situaţie.
Publicaţia de vânzare a fost afişată la sediul debitorului, la sediul ales al
lichidatorului judiciar, la locul situării bunurilor, la Grefa Tribunalului Neamţ – Secţia
Comerciala.
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 11 – 14:00.
Relaţii suplimentare la tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712
LICHIDATOR JUDICIAR
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU

