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CCAABBIINNEETT  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEE  IINNSSOOLLVVEENNŢŢĂĂ  LLAAUURRAA  BBAANNUU    
UU..NN..PP..II..RR  FFiilliiaallaa  NNeeaammţţ  --  AATTEESSTTAATT  11BB  11552211//22001199    

  RFO 1 -  1521 /CCFF::  2266224488777799  
SSeeddiiuu  ssoocciiaall::  BBiiccaazz,,  AAlleeeeaa  TTeeiilloorr,,  bbll..  1122,,  aapp..  1100,,  jjuudd..  NNeeaammţţ 

Sediu ales: Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter 

Mobil: 0753 483243 /  0723 011712 /  

Email: cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com 

             Nr.94 /17.01.2020 
Număr dosar: 1130/103/2010 

Termen: 23.01.2020, ora 9:00 F4 

Judecător sindic:  dl Magistrat Cristinel Dumitreasa 

Debitor: SC ADITUR 2005 SRL 
Târgu Neamţ, str. Fdt. Cerbului, nr. 5, judeţ Neamţ  

J 27/1623/2005, CUI   RO 18188528 

« In  Faliment, In Bankruptcy, En Faillit» 

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 9
00 

- 13
00

 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  

  
 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
     
   CII LAURA BANU Lichidator judiciar al SC ADITUR 2005  SRL, în faliment, dosar nr. 
1130/103/2010 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la  licitaţie publică cu strigare:  
 
 Bunuri mobile: 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE BUN Cantitate Valoare de 
piaţă 
 -lei-  

Valoare de 
piaţă 

 -euro- 
1 Pat de mijloc cu saltea din pal 

melaminat 15 buc. 2.832 600 

2 Şifonier din pal melaminat 15 buc. 4.009 849 
3 Noptiere din pal melaminat 15 buc. 802 170 
4 Comodă televizor din pal 

melaminat 
15 buc. 1.470 312 

5 Masă 90x90 cm. 5 buc. 518 109 
6 Masă 90x150 cm. 5 buc. 958 202 
7 Scaun tapiţat 20 buc. 841 179 
8 Aragaz pe gaz cu patru ochiuri  1 buc. 23 5 
9 Frigider Liebherr 1 buc 55 11 
10 Cazan încălzire pe lemne 1 buc. 1.819 385 

TOTAL 13.327 lei 2.822 euro 
  
 Licitaţia are loc la data de 07.02.2020, 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 14.02.2020, ora 15:00 şi pe data de  21.02.2020, 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. 
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 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 se vor depune documentele indicate în caietul de sarcini ce 
poate fi achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar: 

1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament vânzare, 
raport evaluare) de la sediul lichidatorului judiciar - între 200 – 1500 lei, ce va fi stabilită 
concret la fiecare licitație în funcție de valoarea bunurilor ofertate; 

2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preț, special indicat în 
caietul de sarcini; 

3.dovada achitării taxei de participare la licitație în cuantum de 1% din preţul evaluat, în 
contul special deschis la Libra Bank SA: RO72BREL0002000850570100; 

4.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
5.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de 

sarcini (copie de pe certificatul de înmatriculare, copie de pe actul de identitate, copie de pe 
certificatul de înregistrare fiscală, declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în procedura 
de faliment, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul;  pentru 
persoanele juridice străine: scrisoare de bonitate financiară eliberată de o banca străina cu 
care o bancă română are relaţie de corespondent, copii legalizate ale actelor sus menţionate 
traduse în limba româna) 

În caz de neadjudecare se va publica un nou  anunț în care vot fi menționate condițiile 
de organizare a licitațiilor și prețurile de pornire. 
 Relaţii suplimentare la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43 / 0723 011 712, email: 
cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com. 
 
  
  

LICHIDATOR JUDICIAR 
 CII LAURA BANU 

 
 

 
 
 


