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Sediu ales: Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter 
Tel/fax. 0233 233 243, Mobil: 0753 483243 /  0723 011712 
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Nr. 934/04.05.2018 

Număr dosar: 4787/103/2013 
Termen: 08.08.2018, ora 12:00, F3 
Debitor: S.C. OMEX S.R.L. Piatra Neamţ 
Str. Siret,  nr. 5,  jud. Neamţ 
 Nr. ORC J 27/1903/1994,/ CUI: RO 6459623 
«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 - vineri 900 - 1300 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu 
  

 
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  

 
 Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu, în calitate de Lichidator judiciar 
al debitorului S.C. Omex S.R.L., conform Sentinței Civile nr. 169/F/23.03.2016, pronunţată de 
Tribunalul  Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 4787/103/2013, 
vinde la  licitaţie publică cu strigare următoarele bunuri mobile: 
 

Denumire bun Valoare piaţă- lei Valoare piaţă- euro 
1.Echipamente 

tehnologice 
 

  

Rezervor 4.400 1.000 
Distribuitor carburanți 7.800 1.780 
Distribuitor carburanți 8.500 1.920 

Sistem managerial 7.300 1.650 
Rezervor combustibil 1.000 220 
Total echipamente 

tehnologice 
29.000 6.570 

2. Mijloace de transport 
 

  

Auto Renault Megane 4.950 1.130 
Auto Renault Dinamique 6.290 1.430 

 
Total mijloace transport 

11.240 2.560 

3. Mobilier, Ap. Birotică 
 

  

Mobilier bar 640 150 
Mobilier restaurant 1.150 270 
Centrală New Elite 1.690 390 

Tabletă 1.920 440 
Total mobilier 5.400 1.250 

Total general 45.640 10.380 
 

 Valorile în lei sunt calculate la cursul valutar din data efectuării raportului de evaluare. 
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic decât cel 
stabilit în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț (cel din raportul 
de evaluare) 
Valorile nu sunt purtătoare de TVA. 



 Pas de ofertare (supraofertare) 300 lei. 
 Licitaţia are loc la data de  25.05.2018, ora 15:00 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 08.06.2018, ora 15:00 și 22.06.2018, ora 15:00. 
 Licitațiile se organizează la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. 
Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. 
 Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor, 
dovezile de achitare a taxelor de participare şi a caietului de sarcini, se vor face până în ziua 
licitaţiei ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar.  

Pentru înscrierea la licitaţie, cei interesaţi vor depune, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar: ofertă de cumpărare, dovada achitării caietului de sarcini 500 lei şi a cauţiunii  de 
10% din preţul evaluat in contul special indicat în caietul de sarcini, documentele de 
identificare a participanţilor persoane fizice sau juridice (copie certificat înmatriculare, certificat 
de înregistrare fiscala,  copie de pe actul de identitate, 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 romană legalizata. 
  Nu pot participa la licitaţie debitorul,  direct sau prin interpuşi  şi nici solicitanţii care au 
orice fel de datorii către debitor. 
 Contravaloarea caietului de sarcini/ a regulamentului de vânzare nu se restituie. 
 Cauţiunea nu se va restitui ofertantului care îşi retrage în mod nejustificat oferta, sau 
care creează vreun prejudiciu de orice fel  vânzătorului;   
 Relaţii la  tel. 0233 233243 / 0753 48 23 43 / 0723 011 712 
 

 
LICHIDATOR JUDICIAR  

CII LAURA BANU 
 
 
 

 


