
 
 
 
 
 
 
 

SEDIU:Bacău, str. Mioriței nr. 38  
Mobil: 0740952867 / 0730008886 

DOSAR NR. 2566/103/2010 
TERMEN: 10.03.2021, Ora 11.00  F3 
Debitor: S.C. MGT FOREST S.R.L. Pângăraţi 
Sat Oanţu, comuna Pângăraţi, J 27/189/2007, CUI: RO 21014025 
IN  FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE 

 
 

CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACAU  
PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 

Nr. 16/03.03.2021 
 

 Subscrisa Capital Insol S.P.R.L. Filiala Bacau, lichidator judiciar al S.C MGT Forest S.R.L., 
în dosarul nr. 2566/103/2010, aflat pe rolul Tribunalului Neamț, vinde prin licitaţie publică cu 
strigare,  

1. Motocositoare BCS 615 S MAX-cel mai mare preţ oferit  
2. Motofierăstrău STIHL 361/40- cel mai mare preţ oferit  
3. Autoutilitară ARO 320 cu număr de înmatriculare  NT-14-NAY la prețul de 1.172 lei, 
echivalentul a 261 Euro. 
Preţurile nu conţin TVA, respectiv la prețurile publicate/din tabel, se adaugă 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)  

 Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel. 
Licitaţia va avea loc la data de 25.03.2021  ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din 

Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter, jud. Neamţ.  Licitațiile se pot 
organiza on-line, în situații excepționale: pandemii, stări de urgență, stări de alertă, situații de 
urgență datorate calamităților naturale, etc., declarate de autoritățile publice locale/naționale, guvern, 
Președinte, ministere, alte autorități. Procedura stabilită va fi raportată la normele legale în vigoare la 
data organizării licitațiilor. Ofertanții vor fi informați cu cel puțin o zi înaintea datei licitației, dacă 
licitația se ține la sediul lichidatorului judiciar sau on – line. Modalitatea concretă de organizare a 
licitațiilor va fi prevăzută în caietul de sarcini. 

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în fiecare zi de joi, orele 13:00.  
Condiţii de participare – pentru înscrierea la licitaţie, cei interesaţi vor depune: 
    - ofertă de cumpărare (formularul tipizat poate fi procurat de la sediul lichidatorului 

judiciar); 
    - documentele de identificare a participanţilor persoane fizice sau juridice (BI, CI/Certificat 

înmatriculare, Cod fiscal, etc); 
    - taxa de participare de 1 % şi cauţiune de 10% din preţul evaluat, in contul special indicat 

în caietul de sarcini. 
    - dovada plăţii caietului de sarcini 150 lei 

 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 licitației ora 
16:00,  prin email: stefannechitastefan@yahoo.com sau cabinet.laurabanu@gmail.com. 
   Câştigătorul licitaţiei va depune preţul la dispoziţia lichidatorului judiciar în contul special,  
in termen de cel mult 15 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă in contul 
preţului. În caz contrar va pierde cauţiunea şi va suporta consecinţele legale care decurg din această 
situaţie, prevăzute în regulamentul de vânzare şi caietul de sarcini. Procesul-verbal de adjudecare se 
va încheia după achitarea integrală a preţului. 



 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 , email: stefannechitastefan@yahoo.com sau 
cabinet.laurabanu@gmail.com. 

 
LICHIDATOR JUDICIAR, CAPITAL INSOL SPRL BACAU 

 


