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         Nr. 662/18.03.2019 
Număr dosar: 2746/103/2015 
Termen: 23.05.2019, ora 9:00,  F4 
Judecător sindic:  Dl. Magistrat Cristinel Dumitreasa   
Debitor: S.C. ZELDA S.R.L. 
bd. Decebal nr. 35, bl. I4, sc.A, ap. 16, jud. Neamț Nr. ORC J 
27/1019/2004 CUI: RO16628134 
«În 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 – miercuri  800 - 1200;  
joi 800-12, 1400-1600; vineri – închis.   

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  

 
 
 

 
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  

a bunurilor din patrimoniul debitoarei S.C. ZELDA S.R.L.  
 
 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 SC ZELDA 
SRL, conform Încheierii din data de 29.10.2015, pronunţată de Tribunalul  Neamţ, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2746/103/2015,  
 I: Vinde la  licitaţie publică cu strigare bunuri mobile (îmbrăcăminte, încălțăminte, 
marochinărie) 

Prețul de pornire a licitației – cel mai mare preț oferit (minim 2250 lei) 
 Licitaţia are loc la data de 29.03.2019, ora 13:00 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 05.04.2019, ora 13:00;  12.04.2019, ora 13:00; și 19.04.2019 ora 14:00. 
În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în fiecare zi de joi, orele 13:00, pornindu-se de la cel mai mare 
preţ oferit. 
„Dacă bunul/bunurile se vor adjudeca la un preţ mai mic de 50% din preţul evaluat (50% = 2250 lei) sau dacă 
se vor vinde cu preţul în rate, procesul-verbal de adjudecare se va încheia de lichidatorul judiciar, sub condiţia 
aprobării acestuia de către Adunarea  creditorilor”. 
 
 Condiţii de participare la licitaţie 

 Pentru participarea la licitaţie, potenţialii ofertanţi depun la sediul lichidatorului judiciar 
următoarele documente: 

- Ofertă 
- dovada achiziţionării dosarului de prezentare (chitanţa de achiziţionare a caietului de sarcini 

şi a regulamentului de vânzare); 
- dovada plaţii cauțiunii/garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat; 
- împuternicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
- documentele care certifică identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de sarcini 

(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 
administratorul 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 română 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. 
 Depunerea ofertei de cumpărare, a documentelor de identificare a participanţilor persoane 
fizice sau juridice, precum şi dovezile de achitare a taxei şi a 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.  
 Publicaţia de vânzare va fi afişată la sediul debitorului, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar, la locul situării bunurilor, la Grefa Tribunalului Neamţ – Secţia Comerciala, pe site-ul UNPIR 
şi în BPI. Anunţul de licitaţie se va publica intr-un ziar de largă circulaţie  cu cel puţin 3 zile anterior 
datei stabilită pentru licitaţie.   
 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 12 – 16:00. 
 Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi  şi nici solicitanţii care au orice 
fel de datorii către debitor. 
 În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă în fiecare zi de vineri orele 16, în aceleași condiții 
ce cele mai sus prezentate. 
 
 II: Vânzarea se poate face și individual, în condițiile stabilite de adunarea creditorilor prin 
Hotărârea nr. 550/30.03.2016. 
 Lichidatorul judiciar va demara demersurile de valorificare a bunurilor în mod 
individual, la un preț superior sau cel puțin egal cu cel stabilit în raportul de evaluare. Vânzarea 
bunurilor în mod individual se va face pe bază de factură și chitanță, nemaifiind în această 
situație necesară organizarea licitației vizând bunul/bunurile individuale vândute în maniera 
arătată (maxim 3  bunuri) la un preț superior sau cel puțin egal cu cel stabilit în raportul de 
evaluare. 
 
 Vânzarea în bloc are prioritate dacă prețul oferit este cel puțin egal cu prețul oferit de 
cumpărătorii care intenționează să achiziționeze bunurile în mod individual (pornind de la cel puțin 
prețul stabilit în raportul de evaluare).    
 
 Relaţii suplimentare la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712 
 
 
 

LICHIDATOR  JUDICIAR 
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU 

 


