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CCAABBIINNEETT  IINNDDIIVVIIDDUUAALL  DDEE  IINNSSOOLLVVEENNŢŢĂĂ  LLAAUURRAA  BBAANNUU    
UU..NN..PP..II..RR  FFiilliiaallaa  NNeeaammţţ  --  AATTEESSTTAATT  11BB  11552211//22002200    

  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 
Tel/fax. 0233 233 243 / Mobil: 0753 483243 /  0723 011712  

Email: cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com 

         Nr. 963/09.09.2020 
Număr dosar: 387/103/2018 
Termen: 17.09.2020, ora 09:00,  F4 
Debitor: S.C. SANDOTERM S.R.L.  Tg. Neamţ 
Bd. Ştefan cel Mare bl. M1, parter  jud. Neamţ  
Nr. ORC J27/1862/1992, CUI: RO 2861112 
«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 – vineri 800 - 1200.   

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  

 
 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
     

Subscrisa C.I.I. Laura Banu în calitate de Lichidator judiciar al S.C. Sandoterm S.R.L., 
în faliment, dosar nr. 387/103/2018, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la  licitaţie 
publică cu strigare:  

 
I. BUNURI IMOBILE: 
Imobil cu număr cadastral 3-C1 situat în comuna Răuceşti, sat Răuceşti jud. Neamţ 

compus din construcţie reprezentând magazie cereale în suprafaţă construită la sol de 
352,50 mp. edificată pe fundaţie continuă din beton simplu, pereţi structurali din cărămidă 
cu centuri şi stâlpişori din BCA, acoperiş din azbociment pe şarpantă uşoară din lemn, fără 
terenul aferent care nu este proprietatea Sandoterm S.R.L., imobil încris în cartea funciară 
a localităţii sub nr. 52088-C1. 

Imobilul reprezentând magazie cereale în suprafaţă construită la sol de 382,50 mp. 
este situat în comuna Răuceşti, sat Răuceşti jud. Neamţ, jud. Neamţ. Imobilul se află 
amplasat într-o zonă mărginaşă a localităţii şi este situat în planul I faţă de calea de acces, 
drum de ţară pietruit. În vecinătate sunt edificate locuinţe unifamiliale precum şi un spaţiu 
industrial de producţie -depozitare. Accesul la proprietate se face pe drum de ţară pietruit. 
Utilităţi disponibile: electricitate- la data inspecţiei constructia era debranşată de la reţeaua 
electrică.  
 Preţ de pornire a licitaţiei: 18.720 euro (90% din preţul stabilit în raportul 
de evaluare) 

Preţul nu conţine TVA. 
Prețurile se vor echivala în lei la data licitației, iar dacă prețul echivalat este mai mic 

decât cel stabilit în lei în raportul de evaluare, va fi luat în considerare acest din urmă preț 
(cel din raportul de evaluare)  

 
Licitația are loc la data de 25.09.2020 ora 16:00, la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, 
sc. B, parter. 

Dacă bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la datele 
de 02.10.2020 ora 16:00, 09.10.2020 ora 16:00, 16.10.2020 ora 16:00 şi 
23.10.2020 ora 16:00, 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 garanției 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 - 500 lei pentru bunuri mobile;  

2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat în 
contul special indicat în caietul de sarcini; 

3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
4.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 presă în care vot fi 
menționate condițiile de organizare a licitațiilor și prețurile de pornire. 

Vânzarea se poate face și prin negociere directă, prin depunerea unei oferte ce va fi 
comunicată spre aprobare adunării creditorilor. 

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 contextul excepțional generat de pandemia de COVID – 19 și evoluția acesteia pe 
teritoriul României, având în vedere că pentru limitarea infecțiilor cu noul coronavirus 
SARS–CoV-2, se recomandă implementarea și respectarea măsurilor de protecție și 
distanțare socială, precum și în alte situații asemănătoare: 

Pentru licitațiile publice organizate la sediul lichidatorului judiciar, se impune 
obligativitatea participanților, inclusiv a organizatorilor licitațiilor, de a purta MASCĂ DE 
PROTECȚIE, de a respecta măsurile impuse/recomandate de autoritățile competente și de 
către lichidatorul judiciar (menționate în caietul de sarcini). La licitații vor fi prezenți 
lichidatorul judiciar/comisia de licitație și participanții care depun oferte de cumpărare, fiind 
exclusă prezența altor persoane. Nerespectarea măsurilor sus menționate atrage drept 
consecință excluderea de la licitație. 
 Relaţii la  tel. 0233233243 / 0753483243 / 0723011712 

 
LICHIDATOR JUDICIAR CII LAURA BANU 

                                                        
 
 
 
 
 


