CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU
U.N.P.I.R Filiala Neamţ - ATESTAT 1B 1521/2018
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
Tel/fax. 0233 233 243 / Mobil: 0753 483243 / 0723 011712
Email: cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com
Nr.1798 /15.10.2018
Număr dosar: 815/103/2016
Termen: 19.12.2018, ora 11:00, F3

Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal,

Debitor: S.C. UNIVERS EUROLINGUA S.R.L.
Sat Săvinești, com. Săvinești, str. Chimiei nr. 10,jud. Neamţ
Nr. ORC J27/113/23.02.2010, CUI: RO 26558605
În faliment, in bankruptcy, en faillite

Registratura instanţei: B-dul Republicii, nr. 16, loc. Piatra
Neamţ, jud. Neamţ.
Program cu publicul: luni – vineri 800 - 1200.

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Bunuri mobile
Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu, cu sediul ales în Piatra Neamţ, str. Lt.
Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Univers
Eurolingua S.R.L., conform Sentintei nr. 426/12.09.2018, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 815/103/2016, în temeiul art. 71 alin. (2), art. 99 și
100 din Legea nr. 85/2014,
Vinde la licitaţie publică deschisă cu strigare:
1. Linie de profilat tablă marca FORMACH - Preţ de pornire a licitaţiei:56.700 EUR .
Denumire utilaj
Linie de profilat tablă cutata 35 si T10
Marca
FORMACH
Tip
Profilatrice, Banco Impilatore, Quadro Elettrico
Model
An fabricaţie
2009
Caracteristici el.
380 v 50 Hz
Masa – Kg
3700
Serial Number
80/007.4, 80/007.6, 80/007.2
Linia Formach a fost achiziţionată second HAND.
2. Linie dublă de producţie table cutate şi Linie de producţie table tip tiglă: Preţ de pornire a licitaţiei:
60.000 EUR, astfel:
- linie de productie table cutate 35 si T10: 24.975 euro
(Componenta liniei de productie table cutate 35 si T10
1.Linia este tip monobloc (construcţie sudată) si poate produce ambele modele alternativ fără nici o
modificare structurală.
2.Puterea electrică instalată a echipamentului este de 9 KW din care 3,5 kw pentru sistemul hidraulic central
de 5,5 kw pentru antrenarea lanţului cinematic al echipamentului.
3.Echipamentul este complet automatizat cu PLC (calculator de proces) acuratetea de taire la lungime fiind de
+/- 0,1 mm. Parametrii reglabili sunt numărul de bucăti produs finit (de la 1 buc. Până la 99.999 buc.) şi
lungimea produsului finit (de la 10 mm până la 40.000 mm). S-au limitat aceste caracteristici din considerente
practice.
4.Decolierul este de tip mecanic cu o capacitate de max. 7 tone.
5.Greutatea totală a echipamentului este de 3,7 tone.
6.Dimensiunile constructive de gabarit sunt: L=6,2 m, l=1,4m, h=1,5 m
7.Grosimea materialului prelucrat: 0,3 – 0,7 mm
8.Număr de caje de performare: 11
9.Productivitate de la 10 ml/min
10.Tensiune de lucru: 380 V trifazic

11.Material role OL 45 tratat termic şi cromat
12.Matrialul cutit de taiere CR 12 cu autoascuţire
13.Diametru exterior role max 70 mm.
14.Data fabricatiei 2014)
- linie de producţie table tip ţiglă: 35.025 euro
(Componenta liniei de producţie table tip ţiglă
1.Linia este de tip monobloc (construcţie sudată)
2.Puterea electrică instalată a echipamentului este de 7 KW din care 3,5 kw pentru sistemul hidraulic central
de 3,5 kw pentru antrenarea lanţului cinematic al echipamentului.
3.Echipamentul este complet automatizat cu PLC (calculator de proces) acuratetea de taire la lungime fiind de
+/- 0,1 mm. Parametrii reglabili sunt numărul de bucăti produs finit (de la 1 buc. Până la 99.999 buc.) şi
lungimea produsului finit (de la 10 mm până la 40.000 mm), lungimea (pasul tiglei),prima si ultima
lungime(de sub coama si la jgheab) S-au limitat aceste caracteristici din considerente practice.
4.Dimensiunile constructive de gabarit sunt: L=10,3 m, l=1,48 m, h=1,6 m
5.Grosimea materialului prelucrat: 0,36 – 0,7 mm
6.Număr de caje de performare: de la 11 la 18 în funcţie de profilul ales
7.Productivitate de la 5 ml/min
8.Tensiune de lucru: 380 V trifazic
9.Material role OL 45 tratat termic şi cromat
10.Matrialul cutit de taiere CR 12 cu autoascuţire
11.Data fabricatiei 2014)
Linia dublă şi cea de producţie au fost achiziţionate din magazin/noi.
Bunurile se vând în bloc sau individual. Prioritate are vânzarea în bloc.
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)
Licitaţia are loc la data de 26.10.2018, 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 02.11.2018, ora 15:00 și 09.11.2018, 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 deschis pe numele debitoarei SC Univers Eurolingua SRL la Libra Internet Bank SA:
RO38BREL0002000822150100, 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;
În caz de neadjudecare, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 15 zile, pentru care se va
face un nou anunţ în presă.
Relaţii la tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712
ADMINISTRATOR JUDICIAR CII LAURA BANU

