
  
  
  
  
  
  
  
  

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

          Nr. 11/25.02.2021 
DOSAR nr. 5096/103/2010   
TERMEN: 05.08.2021, ora 9,00 F4 
Judecător – sindic: dl. Magistrat Cristinel Dumitreasa 
Debitor: S.C. Lemn Construct S.R.L. 
Comuna Taşca, satul Neagra, judeţul Neamţ 
Nr. ORC –  J 27/798/2004, CUI 16495852 
« In  Faliment, In Bankruptcy, En Faillite» 

 
 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE 
 

 Subscrisa: Capital Insol SPRL. Filiala Bacău în calitate de lichidator judiciar al debitorului   
S.C. Lemn Construct S.R.L., conform încheierii din 06.04.2012, pronunţată de Tribunalul  Neamţ, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 5096/103/2010, 
vinde la licitație publică: 
Nr. Denumire Mijloace fixe Valoare de Valoare de 
crt.   vânzare forțată vânzare forțată 

    lei euro 
1 Circular tip pendulă 1,000 220 
2 Fierăstrău mecanic (drujbă) Husvarna 120 30 
3 Circular de retezat 600 120 

  Total 1,720 370 
Preţurile nu conţin TVA, respectiv la prețurile publicate/din tabel, se adaugă TVA. 
Bunurile nu sunt grevate de sarcini sau garanţii de orice fel. 
Licitația are loc la data de 12.03.2021 ora 13:00 la 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. 

În cazul în care bunurile nu se vor valorifica la această dată, se vor organiza licitaţii la 
data de 19.03.2021, ora 13:00 şi 26.03.2021, ora 13:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar. 

Condiţii de participare:  depunere ofertă cumpărare, documente de identificare a 
participanţilor,  cauţiune de 10% din preţul evaluat, in contul special indicat în caietul de sarcini, 
dovada plăţii caietului de sarcini 10 lei. 

 Depunerea documentelor sus menţionate, dovezile de achitare a taxei, cauţiunii şi a caietului 
de sarcini, se vor face până în ziua licitaţiei, ora 10:00,  la sediul ales al lichidatorului judiciar în 
contul special deschis la Alpha Bank – Sucursala Piatra Neamţ RO18BUCU1632231029013RON.  
 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 , email: cabinet.laurabanu@gmail.com sau 
cabinet_insolventa_laurabanu@yahoo.com. 
 
 

CAPITAL INSOL SPRL FILIALA BACĂU 
 

 
 


