
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ LAURA BANU  
U.N.P.I.R Filiala Neamţ - ATESTAT 1B 1521/2021 

RFO 1 -  1521 /CF: 26248779 
Sediu social: Bicaz, Aleea Teilor, bl. 12, ap. 10, jud. Neamţ 

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.  342/03.04.2021 
DOSAR nr. 5838/103/2011  
Termen: 10.03.2021, ora 11:00 F3 
Debitor: SC EAZFOREST SRL 
Bicaz, str. Ghiocelului nr.12, judeţul Neamţ 
Nr. ORC –  J27/929/2004, CUI 16578605 
« 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  
Bunuri mobile 

 
 CII Laura Banu Lichidator judiciar al SC Eazforest SRL, în faliment, dosar nr. 5838/103/2011 aflat pe rolul 
Tribunalului Neamţ, vinde la  licitaţie publică cu strigare:  

- TAF  690 P 
 Preț de pornire a licitației: cel mai mare preț oferit. 

   Dacă valoarea euro din data licitației este mai mică decât ceea din data efectuării raportului de evaluare, echivalarea 
se va face la acest din urmă curs de schimb valutar. 

Licitaţia are loc la data de 25.03.2021, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din Piatra Neamţ, str. 
Lt. Drăghescu nr. 3, bl. E7, ap. 22, sc. B, parter.  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. 

Dacă la această licitație bunurile nu vor fi valorificate, se vor organiza licitații cu același preț de pornire: pe data de 
02.04.2021, ora 14:30 și 09.04.2021. ora 14:30. 
 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: cabinet.laurabanu@gmail.com sau cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com  sau 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 sau prin email, prin solicitare transmisă pe 
adreselecabinet.laurabanu@gmail.com sau cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com:  

1.dovada achiziţionării dosarului de prezentare (caietului sarcini / regulament vânzare, raport evaluare) de la sediul 
lichidatorului judiciar -  50 lei;  

2.dovada plaţii garanţiei de participare/cauţiunii în cuantum de 10% din preţ; 
3.imputernicirea acordata persoanei care reprezintă ofertanţii/ofertantul 
4.documentele care certifica identitatea si calitatea ofertantului, prevăzute în caietul de sarcini (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 romana,legalizata. 
 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;  

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: cabinet.laurabanu@gmail.com sau 
cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com. 
  

LICHIDATOR JUDICIAR 
CII LAURA BANU 


