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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE   
 

 CII Laura Banu, lichidator judiciar al debitoarei SC Celador SRL, în faliment 
dosar nr. 3308/103/2010 aflat pe rolul Tribunalului Neamţ, vinde la  licitaţie publică cu 
strigare: 
 

1. Stoc marfă și obiecte de inventar (gresie, faianţă, vopsea, parchet, baterii 
instalații sanitare, cabină duș, etc) – preț de pornire pentru vânzarea în bloc 20.560 
lei, exclusiv TVA. Pentru vânzarea individuală a stocului de marfă și bunurilor de inventar, 
prețurile de pornire sunt cele stabilite în raportul de evaluare (conform listei anexată la 
publicațiile de vânzare afișate la grefa Tribunalului Neamț, la sediul debitorului și al 
lichidatorului judiciar) 
 Licitaţia are loc la data de 06.11.2020, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter. 

În caz de neadjudecare, licitațiile se repetă la datele de 13.11.2020,  
20.11.2020 și 27.11.2020,  ora 14:00, în același loc și cu același preț de pornire. 
 Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel.  
 Condiţii de participare la licitaţie 

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

1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (chitanţa de achiziţionare a caietului de 
sarcini şi a regulamentului de vânzare - 20 lei); 

2.dovada plaţii garanţiei de participare în cuantum de 10% din preţul evaluat; 
3.dovada achitării taxei de participare la licitație în cuantum de 1% din preţul evaluat; 
4.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
5.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul 

de sarcini (copie certificat înmatriculare, copie certificat de înregistrare fiscala,  declarație pe 
proprie răspundere ca nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, copie de pe 
actul de identitate/pașaport) 
 Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine se vor prezenta in 
copie însoţite de traducerea in limba romana,legalizata. 
  Nu pot participa la licitaţie debitorul,  direct sau prin interpuşi  şi nici solicitanţii care 
au orice fel de datorii către debitor. 
 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.  

DOSAR  nr. 3308/103/2010   
Termen: 28.10.2020, ora 11:00 F3 
Debitor: S.C. CELADOR S.R.L. 
Piatra Neamţ, str. Orhei nr.10, jud. Neamţ 
J 27/1490/1991, CUI: 10737710 
« 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 - joi 900 - 1300 

Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Laura Banu  



 Contravaloarea caietului de sarcini/ a regulamentului de vânzare nu se restituie.  
 Nu pot participa la licitaţie debitorul, direct sau prin interpuşi şi nici solicitanţii care au 
orice fel de datorii către debitor.  

 Ofertanţii participanţi la şedinţa de licitaţie, se considera ca au luat la cunoştinţă de 
regulamentul de licitaţie, ca au studiat documentaţia si au vizionat bunul, exact in starea in 
care se afla, nemaiputând contesta valoarea, starea, sau orice altceva referitor la bunul scos 
la vânzare. Raportul de expertiza tehnica de evaluare privind bunul scos la vânzare poate fi 
studiat la sediul lichidatorului judiciar menţionat in antetul publicației, de luni pana vineri, 
intre orele 10 :00 – 17 :00 sau la dosarul 3308/103/2010 aflat la sediul Tribunalului Neamţ, 
bd. Republicii, nr. 16, jud. Neamţ. 

Participanţii la licitaţie vor semna un document prin care accepta condiţiile licitaţiei 
ţinând cont de situaţia reala a bunurilor si a debitoarei . 
 Lichidatorul va declara adjudecatar persoana care, la termenul de licitaţie, a oferit 
preţul de vânzare potrivit dispoziţiilor de mai sus. La preţ egal va fi preferat cel care are un 
drept de preemţiune asupra bunului urmărit. 

Câştigătorul licitaţiei  va depune preţul la dispoziţia administratorului judiciar/în contul 
special,  in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de 
cauţiunea/garanţia de participare depusă in contul preţului. În caz contrar va pierde garanţia 
de participare/cauţiunea şi va suporta consecinţele legale care decurg din această situaţie. 
Prețul se va achita integral in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării sau, la 
cererea adjudecatarului aprobată de adunarea creditorilor, în cel mult 6 rate lunare, cu un 
avans de 30% din preț.                    

Publicaţia va fi afişată la sediul debitorului, la sediul ales al lichidatorului judiciar, la 
locul situării bunurilor, la Grefa Tribunalului Neamţ – Secţia Comerciala 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 11 – 14:00. 

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 suplimentare la  tel. 0233 233243 / 0753 48 32 43  

 
LICHIDATOR  JUDICIAR 
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