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Nr. 1441/03.08.2018 
Dosar nr. 1075/103/2012 
Termen: 08.08.2018 ora 11:00, F3 
Debitor: S.C. ALISTĂRICĂ COM S.R.L. 
Comuna Bârgăoani, sat Bălăneşti, jud. Neamţ 
Nr. J27/246/2001, CUI   RO 14003848, 
« 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 
  

 
ANUNȚ DE SUPRAOFERTARE 

 
     CII LAURA BANU Lichidator judiciar al debitorului SC ALISTĂRICĂ COM SRL în faliment, 
dosar nr. 1075/103/2012, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ,  
 Organizează ședință de supraofertare (licitație de oferte), în vederea parcurgerii procedurii 
negociere directe, pentru bunurile SC Alistărică Com SRL, situate în Comuna Bârgăoani, sat Bălăneşti, 
jud. Neamţ: 
- Teren intravilan magazin 1.012 mp.  
-  Clădire magazin mixt + bufet cu suprafața construită și desfășurată a clădirii de 217 mp. înscris în 
Cartea Funciară a localității Bârgăuani sub numărul 347/N/S cu nr. cadastral provizoriu 433. Clădirea 
are fundaţii din beton, pereți din chirpici, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din azbest și este compusă 
din cinci încăperi având un beci cu suprafața de 12,7 mp și h=1,75 m. 
Prețul de la care începe supraofertarea este 48.000 lei.  
Pasul de supraofertare este de 3000 lei. 
Ședința de supraofertare va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. 
Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter pe data de 14.08.2018, ora 16:00. 
La ședința de supraofertare (licitație de oferte)  poate participa orice persoană interesată, care oferă un 
preț mai mare de 48.000 euro, cu respectarea pasului de supraofertare stabilit de lichidatorul judiciar. 
Pentru înscrierea la ședința de supraofertare se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini ce 
poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.  
Condiții de înscriere: 
-  dovada achiziţionării dosarului de prezentare (chitanţa de achiziţionare a caietului de sarcini 500 lei); 
- dovada plaţii cauţiunii/garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţ (4800 lei) în contul special 
deschis pe numele debitoarei SC Alistărică Com SRL: RO96 BREL 0002 0014 4664 0100- deschis la 
Libra Bank SA. 
- documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului. Pentru persoanele juridice: copie de pe 
certificatul de înmatriculare la ORC, copie certificat înregistrare fiscala; declarație pe proprie 
răspundere ca nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment. Pentru persoanele juridice străine se 
cere în plus și scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca străina cu care o banca romana are 
relaţie de corespondent. Pentru personale fizice, copie după actul de identitate (CI, pașaport). Toate 
documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine se vor prezenta in copie însoţite de 
traducerea in limba romana, legalizata. 
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 la data de 14.08.2018 ora 11:00 la sediul 
ales al lichidatorului judiciar.  
 În cazul în care nu se înregistrează oferte, ședința de supraofertare se repetă la data de 
21.08.2018, orele 14:00, în aceleași condiții ca cele mai sus prezentate. În acest caz, ofertele vor fi 
depuse până la data de 21.08.2018, orele 11:00. 
  Relaţii suplimentare la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712 

 
Lichidator judiciar CII LAURA BANU 


