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« In Faliment, In Bankruptcy, En Faillit»
LICHIDATOR judiciar: CII LAURA BANU

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE bunuri mobile
NR. 757/10.04.2018

CII LAURA BANU, lichidator judiciar al S.C Roloti Com SRL, societate în
faliment, desemnată prin SC nr. 382/F/26.06.2013, pronunțată de Tribunalul Neamț
în dosarul nr. 5264/103/2010,
Vinde la
licitaţie publică cu strigare, stoc marfă diversificat din
patrimoniul SC Roloti Com SRL, situat, com. Alexandru cel Bun, sat. Bistriţa (depozit
D&D), jud. Neamţ, zona „Ursuleţi”.
Stocul de marfă conține și ornamente sărbători Crăciun.
Vânzarea se face în bloc, total sau parțial pe categorii de produse.
Preţul de pornire al licitaţiei – cel mai mare preț oferit.
Dacă la licitație prețul de adjudecare este preţ mai mic de 30% din preţul
evaluat sau dacă se solicită plata preţului în rate, procesul-verbal de licitaţie se va
încheia de lichidatorul judiciar, sub condiţia aprobării acestuia de către Adunarea
creditorilor.
Valoarea evaluată este de 99.187 lei exclusiv TVA.
Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel.
Licitaţia va avea loc la data de 20.04.2018, orele 15:00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22,
sc. B, parter, jud. Neamţ pornindu-se de la cel mai mare preţ oferit. În acest caz,
vânzarea se va putea face chiar daca se prezintă o singura persoana care îndeplineşte
condiţiile de participare prevăzute caietul se sarcini/regulamentul de vânzare.
Dacă bunurile nu se vor vinde la această dată, licitaţiile vor fi reluate la
data de 27.04.2018, orele 15:00, şi 04.05.2018, orele 15:00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B,
parter, jud. Neamţ pornindu-se de la cel mai mare preţ oferit.
Bunurile pot fi vândute și individual, prin negociere directă cu
cumpărători identificaţi/neidentificați, pe bază de factură, la prețurile stabilite
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în raportul de evaluare, situație în care ofertanții vor depune la sediul
lichidatorului judiciar oferte de cumpărare.
Pentru înscrierea la licitaţie, cei interesaţi vor depune: dovada achiziţionării
caietului sarcini de la sediul lichidatorului judiciar – între 20 – 1500 lei, ce va fi
stabilită concret în funcţie de valoarea indicată în caietul de sarcini; copie de pe actul
de identitate pentru persoanele fizice; pentru persoanele juridice: copie certificat
înmatriculare; copie certificat de înregistrare fiscala;
împuternicirea acordata
persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul; acord AGA pentru situaţiile în care
legea impune acest acord; declaraţie pe proprie răspundere ca nu se afla in
procedura de faliment, acordul administratorului judiciar/ Adunării creditorilor în
situaţia în care cumpărătorul se află în procedura insolvenţei sau reorganizării
judiciare; alte acte pe care lichidatorul judiciar le va considera necesare în funcţie de
situaţia concretă la momentul vânzării; copie de pe paşaport sau alt document
doveditor al identităţii în cazul persoanelor fizice străine; pentru persoanele juridice
străine la documentele menţionate mai sus, trebuie prezentată scrisoare de bonitate
financiara, eliberata de o banca străina cu care o banca romana are relaţie de
corespondent.
Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine se vor
prezenta in copie însoţite de traducerea in limba romana,legalizata.
Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi şi nici
solicitanţii care au orice fel de datorii către debitor.
Dosarul de licitaţie se va depune până în ziua licitaţiei, ora 11:00.
Relaţii la tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712”

LICHIDATOR JUDICIAR
C.I.I. LAURA BANU
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