
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  

Email: cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com 

           Nr. 1157/19.10.2020 
Număr dosar: 2403/103/2015 
Termen: 14.01.2021, ora 9:00,  F4 
Judecător sindic:  Dl.  Magistrat Cristinel Dumitreasa 
Debitor: S.C. KAMORIS ORIENT S.R.L. Piatra – Neamț 
Str. Obor, Nr. 1, Bl. O1, sc B, et. 1, Ap. 18, jud. Neamţ 
Nr. ORC J27/22/2003, CUI: 15119116 
«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 800 - 1200   

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu 

 
 

 
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE  

 
 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 Kamoris Orient SRL, conform Sentinței nr. 92 din 18.02.2016, pronunţată de 
Tribunalul  Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
2403/103/2015, vinde la  licitaţie publică cu strigare:  
      SSttoocc  mmaarrffăă  --  pprroodduussee  aarrttiizzaannaatt::  1111..007766  lleeii  ((5500%%  ddiinn  pprreețțuull  ssttaabbiilliitt  îînn  rraappoorrttuull  
ddee  eevvaalluuaarree))  
  BBuunnuurriillee  ssuunntt  pprreezzeennttaattee  îînn  aanneexxaa  11..  
      Valorile nu conţin T.V.A. 
 Vânzarea se face în bloc. 
 Vânzarea se poate face şi individual, la preţul de 50% din valoarea de 
evaluare (prețul din tabel x 50%). 

Pas de ofertare (supraofertare) 100 lei. 
 Licitaţia are loc la data de 06.11.2020, 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 13.11.2020, ora 15:00 și 20.11.2020, 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. 
 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 şi a cauţiunii  de 10% din 
preţul evaluat in contul special indicat în caietul de sarcini, 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, pentru care se va face 
un nou anunţ în presă. 
 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. 0233 233243 / 0753 48 32 43  
 Publicația de vânzare nr. 1145/16.10.2020 se anulează. 
 

LICHIDATOR JUDICIAR CII LAURA BANU 
 

 
 



 
Anexa 1:  
 

SSttoocc  mmaarrffăă  --  pprroodduussee  aarrttiizzaannaatt  SSCC  KKAAMMOORRIISS  OORRIIEENNTT  SSRRLL 
 

Nr. 
Crt. 

Denumire obiect Cantitate -buc Valoare totală 

1 set căni 10 374 

2 Mobilier fier forjat 1 4.875 

2 ceainic porțelan 2 57 

3 căni porțelan 10 154 

4 căni porțelan 10 66 

5 căni crăciun 12 238 

6 coronița  5 143 

7 narghilea mare 1 154 

8 narghilea mica 2 57 

9 narghilea mijlocie 4 79 

10 suport electric lotus 1 38 

11 set căni por subrie 5 187 

12 ceas 1 44 

13 ceas bicicleta 1 33 

14 set tort reni 1 44 

15 ornamente brad 20 88 

16 ornamente brad 20 44 

17 fetea masa Grecia 3 528 

18 suport sticla 20 440 

19 saluri India 10 330 

20 copac mare 1 88 

21 copăcei 5 143 

22 ramuri brad 10 66 

23 sculptura lemn 1 110 

24 statuie bronz 1 165 

25 vaza păun 1 187 

26 suport vin 3 60 

27 accesorii par 200 440 

28 vaze lac roșu 2 176 

29 farfurii lac roșu 1 121 

30 diplome 50 110 

31 lumânări 20 70 

32 lumânări 30 66 

33 lumânări mici  150 132 

34 lum mici simple 150 33 

35 flori artificiale 15 53 

36 suport lemn 1 44 

37 Farfurii  ceramica 5 55 

38 Farfurii  ceramica 5 66 

39 Farfurii  ceramica 2 48 

40 Farfurii  ceramica 3 60 

41 Farfurii  ceramica 2 57 

42 set pahare 2 88 

43 set vin 1 44 

44 set vin 1 22 



45 Căruța cu boi 1 33 

46 baston 1 38 

47 baston 1 11 

48 baston 1 33 

49 plosca 4 44 

50 diplome carton 50 220 

51 vaza păun 1 220 

  Total   11.076 lei 

 


