PUBLICATIE PRIVIND LICITATIILE DE VANZARE SAPTAMANALA
“Capital Insol SPRL Filiala Bacău cu sediul ales în Bacău, B-dul 9 Mai, bloc 78, mezanin, ap.6 și Tîrgu Neamț, str. M.
Sadoveanu, nr.39, anunță organizarea în fiecare zi de luni la sediul ales din Bacau, str. 9 Mai, bloc78, mezanin, ap.6, licitații
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri ale societăților în faliment:
I. SC ACANT SRL Tîrgu Neamț anunță organizarea procedurii de supralicitare pentru vânzarea în bloc a
bunurilor pornind de la oferta de 90.000 lei exclusiv TVA și licitații publice cu strigare pentru bunuri seprate respectiv:
1.-Construcție din lemn și bolțari pe fundație din beton acoperită cu azbest compusă din 3 încăperi în suprafață totală
de 59 mp-C4 împreună cu suprafața de 3.130 mp teren aferent, cu acces la drumul public, situate la limita comunei Răucești în
punctul Tarhon- preț de începere licitație 59.514 lei.
2.-Două construcții cu câte două încăperi fiecare în suprafață de 61 mp fiecare C1 și C2, construite din scândură pe
fundație din beton-Padocuri păsări împreună cu teren minifotbal (1125 mp) și suprafața de 20.631 mp care include și terenul
minifotbal iluminat precum și împrejmuirea aferentă- preț de începere licitație 104.261 lei.
3.-Autoturism Ford Galaxy –nefuncțional, 600.000 km, preț de începere licitație 2.909 lei, exclusiv TVA.
II.SC BUTAN TRANS SRL Tîrgu Neamț1. Construcție spălătorie auto,vulcanizare auto, birou și bar în suprafață de 304 mp, platformă betonată și împrejmuire, situate
în Târgu Neamț str. M. Sadoveanu, nr. 152 (fără teren), preț de pornire 358.723 lei.
2. Construcție în curs în suprafață de 120 mp la nivelul solului, , situate în Târgu Neamț str. M. Sadoveanu, nr. 152 (fără teren),
preț de pornire 33.100 lei.
3. Utilaje și mașini specifice vulcanizare/spălătorie auto (TC 26 masina dejantat camion TC 332, masina dejantat turism
EVWOZZ, platforma pneumatica SMB50, masina echilibrat roti 302 T, Cric camion, masina echilibrat Prebalance 792,
compresor Toc 500 l, masina spalat auto, aspirator auto, generator aer cald, cric camion 30157, centrala, rotisor, cazan otel
Alpoterm, calorifer baie, radiator) preț de pornire 31.278 lei.
III. SC BROCART SRL Bacău1.Imobil format din teren intravilan în suprafață de 403 m.p, CF nr.60153 Letea Veche, judetul Bacau și construcție
„locuință P+M în suprafață construită la sol de 94 m.p, cu acces la drum proprietate particulară(cotă parte indiviză), împreună
cu anexa depozit frigorific C2 în suprafață de 77 mp, preț de pornire 46.900 euro.
2.Imobil format din teren intravilan în suprafață de 4.323 mp (2307 mp -CF nr. 61549 + 2016 m.p CF nr.61550)
Margineni, sat Barați str. Arcadie Septilici, Judet Bacău, din care suprafață de 625 m.p. „curți – construcții” și suprafața de
3698 m.p. „arabil”, împreună cu construcțiile edificate pe acestea respectiv, construcție din cărămida P+1+M în suprafață
construită la sol de 436 m.p. și suprafața desfașurată de 1308 m.p. și construcție din cărămidă D + P + 2 + M, în suprafață
construită la sol de 696 m.p. și suprafață desfasurată de 2573 m.p, proprietatea S.C. BROCART S.R.L Bacău împreună cu toate
ameliorațiunile aduse imobilului-preț de pornire 686.612 euro, conform aprobării adunării creditorilor din 08.04.2015, respectiv
construcţia C1-197.062 euro, construcţia C2-371.950 euro şi teren 4.323 mp-112.900 euro.
IV.SC CONFORT THERM SRL Alexandru cel Bun, jud. Neamț-Autoturism NISSAN TERRANO II, de teren, 2 vol., break, 4+1 usi, TVUR20, NR.IDENTIFICARE VSKTVUR20U0409015/2000,
motorina, 2664 cmc, 92 kW, culoare albastru-metalizat, tractiune integral,NT16CFT preț de începere licitație 9.309 lei.
-Remorca RULOTA HOBBY, 495, NR. IDENTIFICARE 329810002/1989, culoarealb-maro, tractiune fara NT99CFT, preț de
începere licitație 1.290 lei.
-Autoutilitara PEUGEOT PARTNER 1.9 D, furgon, cab. Integr., 2+1 usi, NR.IDENTIFICARE VF3GBWJYB96000502/2003,
motorina, 51 kW, 1868 cmc,culoare alb, tractiune fată-service, NT 19CFT, preț de începere licitație 2.177 lei.
-Autoturism DAEWOO MATIZ, berlina cu hayon, 4+1 usi,MF484, NR. IDENTIFICARE UU6MF48417D106670/2007,benzina,
35,3 kW, 796 cmc, culoare rosu-super, tractiune fata NT17CFT, preț de începere licitație 2.193 lei.
-Autoturism DAEWOO MATIZ, berlina cu hayon, 4+1 usi,MF484, NR. IDENTIFICARE UU6MF48417D096319/2007, benzina,
35,3 kW, 796 cmc, culoare alb-casablanca, tractiune fata-NT15CFT, preț de începere licitație 1.870 lei.
V. SC CAMYTEX PROD COM SRL Târgu Neamț, Fdt. Plăieșului 11. Atelier de producţie şi păstrare brânzeturi în suprafaţă de 217 mp şi terenul aferent de 464 mp
2.Echipamente tehnologice, birotică şi mobilier aferente activităţii de producţie caşcaval şi derivate din lapte. Preţul de pornire a
licitaţiei în bloc este de 167.803 lei, reprezentând 45% din valoarea de lichidare stabilită de către expertul evaluator. Pentru
imobil nu se calculează TVA.
VI. SC DESIGN CIOCOIU SRL Tîrgu Neamț1.Spațiu comercial P+1E situate în orașul Târgu Neamț, str. Gloriei colț cu str. Radu Teoharie, edificat în anul 2007,
beton+cărămidă+țiglă metalică și tâmplărie PVC-termopan, cu suprafața totală de 233 mp și utilă de 210 mp și terenul aferent în
suprafață de 255 mp, preț de începere a licitației 244.109 lei.
2.Spațiu hală depozit, birou și anexă, împreună cu suprafața de 1104 mp teren aferent, construite din cadre din beton,
BCA și tablă, acoperiș din ondulin și tablă cutată, suprafața construită fiind de 326 mp(255+71), situate în comuna Agapia, sat
Sacalușești, jud. Neamț, preț de începere licitație 202.000,72 lei-suspendata momentan licitatia.
3.Spațiu magazin de prezentare și desfacere, birou și anexe (magazii și atelier) împreună cu suprafața de 1295 mp teren
aferent situat în Tîrgu Neamț, str. Radu Teoharie, nr.14, formate din magazin-depozit C4 în suprafață de 238 mp, birou și
magazie C5 în suprafață de 60 mp, magazie C3 în suprafață de 42 mp, atelier de tâmplărie C2 în suprafață de 156 mp și
magazine metalică în suprafață de 140 mp, preț de începere a licitației 368.224 lei.
4.Autoturism Peugeot 407, NT07NDE-2006, recuperat cu defecțiuni de funcționare la motor, 181662 km, preț de
începere a licitației 11.961 lei.
5.Autoturism Dacia Papuc, NT 03 BHC, incomplet și nefuncțional total, preț de începere 1.041 lei.

VII. SC ESTENSIO CORPORATION SRL Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.24
1. Autoutilitară Fiat Ducato NT 16-SPZ, 2800 cmc fabricat în anul 2000, nefuncțional total, preț 4.597 lei
exclusiv TVA.
2. Autoturism Audi A6, tip 1,9 TDI, NT 06 VBG, fabricat în anul 2003, stare de funcționare, preț 10.254 lei
exclusiv TVA.
3. Mijloace fixe și utilaje utilizate în activitatea de construcții, formate din: mobilier, aparatură calcul și birotică;
echipamente tehnologice, mașini și utilaje manuale pentru construcții; materii prime și materiale specifice construcțiilor, preț de
ponire pentru vânzarea în bloc 76.007 lei exclusiv TVA.
VIII. SC EUROLIL SRL Tîrgu Neamț-Teren intravilan spre M-rea Neamț (pt. pensiune, casă de vacanță, pescărie) în suprafață
de 5045 mp cu izvor permanent și deschidere la DJ 155C pe o lungime de 25 ml, -preț de începere licitație 136.822 lei.
IX.SC FYLL IMOBILIAR SRL Bacău, 2 apartamente cu 2 camere şi dependinţe, în suprafaţă de 73,32 m.p.
respectiv 69,61 m.p situate în Comăneşti, str. Gh. Donici bl. 13, Sc. A, parter, ap. 1, respectiv bl. 1, Sc. A, parter, ap. 1-preț de
pornire pentru fiecare 21.600 euro.
X. SC IUROSTIN SRL, bunuri pe raza comunei Vînători Neamț unele incorporate în construcție (acces depozite UJCOOP)
respectiv: utilaje de prelucrări metalice (compresor, fierăstrău, matrițe, rectificator, aparat și cuptor de vopsit împreună cu linia
tehnologică de vopsit și electroplan), Cazan Folex împreună cu grup pompă Power, Mobilier bucătărie 5 corpuri și Poartă
metalică, preț de începere licitații 50.936 lei exclusiv TVA.
XI:SC IZABEL ABC SRL Vînători Neamț- Autovehicul Dacia Logan Van Pack Conf NT-06-JSG, diesel. 1461
cmc, 50kw, fabricat în 2007, preț de începere al licitației- 4.398 lei.
XII.SC Mirometal Impex SRL Timisesti, jud. Neamț- mașini și utilaje specifice confecțiilor metalice, respectiv:centrală electrică
2009, compresor Daro 100, utilaj găurit, utilaj îndoit, mașină presat, presă ambutisat și tăiat, invertor V145S, invertor sudură,
mnașină găurit MB 502, mașină răsucit spirale, unitate PC ASUS 2008, confecții produse finite, preț de începere a licitațiilor în
bloc-70.122 lei.
XIII. SC MERVIN SRL Bijghir, jud. Bacau, construcţie fără teren cu destinaţia Spaţiu depozitare şi producţie,
compus din hală Sc=298,407 mp, construit în 1982 şi o copertină avănd o suprafaţă construită de 69,74 mp edificate pe terenul
în suprafață de 9.925 mp, proprietate publică a Statului Român, situat în Zona Liberă Galaţi(concesionat)-preţul de pornire 8.250
euro.
XIV. SC PROD ABC COMPANY SRL Grumăzești, jud. Neamț:
1. Activ funcțional Fabrica de procesare a laptelui, compus din următoarele active situate în comuna Grumăzești, jud.
Neamț-preț de începere licitație în bloc=1.910.281 lei:
-Teren intravilan în suprafață de 1.207 mp, categoria de folosință curți-constructii, pe care este amplasată construcția C1fabrica de produse lactate P+1, în suprafață construită de 808 mp, suprafață desfasurată de 1.616 mp și suprafață utilă de 1.454
mp împreună cu terenul intravilan în suprafață de 64 mp,curți-construcții.
-Teren intravilan în suprafață de 180 mp, curți-constructii împreună cu constructia C1 -punct colectare lapte în suprafață
construită de 23,65 mp.
-Teren intravilan în suprafață de 339 mp,curți-construcții împreună cu construcția C1- stație epurare în suprafață de 20 mp și
instalația tehnică aferentă funcționării stației de epurare.
-Mobilier, aparatură, birotică și obiecte de inventar specifice prelucrării laptelui.
-Utilaje și aparate (53 buc) specifice prelucrării laptelui, ambalării și păstrării produselor din lapte.
2.Autoturism Daewo Matiz, NT 44 ABC, UU6MF48414D04068, 166.690 km, preț de pornire 2.372 lei.
3.Autoturism Daewo Matiz, NT 45 ABC, UU6MF48416D085015, 111.100 km, preț de pornire 2.372 lei.
4.Autoutilitară BB frigorifică WOLKSWAGEN, WV1ZZZ2DZ1H019249, NT 41 ABC, 793.241km, preț 12.449 lei.
5.Autoutilitară BA cisternă WOLKSWAGEN, WV1ZZZ2DZ1H037804, NT 42 ABC, 429.503 km, preț 21.785 lei.
XV. SC ROD WOOD PRODUCT SRL Vînători Neamț, Construcție atelier de tâmplărie construit din
cărămidă/bolțari, șarpantă lemn/tablă, situată în comuna Vânători Neamț, în suprafață de 173 mp, împreună cu suprafața de 262
mp teren aferent, preț de pornire licitație 80.655 lei.
XVI. SC THALES SRL Nicolae Bălcescu, jud. Bacău, spațiu comercial în suprafață construită de 87,81 mp situat la parterul
blocului de locuințe C1, CF 60173 în centrul comunei Nicolae Bălcescu, jud. Bacău- preț 16.031 euro.
XVII. SC TRUST CTC SRLTîrgu Neamț:
1.Spațiul comercial-magazin universal în suprafață de 137 mp P+1 situat în comuna Vînători Neamț, satul Lunca-CF
50186-C1, exclusive terenul care este concesionat, construită din bolțari și lemn, acoperită cu carton ondulat, încălzită cu sobe,
preț de începere licitație-151.722 lei.
2.Hală depozit în suprafață de 383 mp, zidărie din bolțari, acoperiș din tablă tip țiglă lindab, termopane, împreună cu
suprafața de 1.089 mp teren aferent, situate în Tîrgu Neamț, str. Daciei, nr.4-CF 50478-preț de pornire a licitației 360.723 lei.
3.Teren arabil extravilan în suprafață de 13.300 mp situat la ieșire din orașul Tîrgu Neamț spre Pașcani, cu deschidere
de 40 ml-CF 51295, preț de pornire a licitației 336.347 lei.
4.Teren arabil extravilan în suprafață de 8.060 mp situat între calea ferată Tîrgu Neamț-Pașcani și râul Ozana, în
dreptul localității Blebea, CF 20481, preț de pornire a licitației 71.757 lei.
5.Autoutilitară
Iveco
Daily
35C10,
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KW,
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km,
NT30CMR
preț de începere licitație 31.193 lei.
6.Autoutilitară Iveco eurocargo 75E15, 1994, 224955 km, 105kw, NT50CMR, preț de începere 9.270 lei.
7.Stivuitor
NS 3.5D, 2007, nefunctional, preț de începere licitație 20.520 lei.
XVIII. SC UNIVERSAL COS SRL Vînători Neamț:

-Autocamion MAN nefuncțional, preț de pornire 7.875 lei.
-Utilaje tâmplărie (gater orizontal, pendulă cirular, circular, compresor, tablou electric, motor trifazic 75kw, radiator, abric
tâmplărie, mașină lipit pânze, volantă gater- 4 buc, compresor monofazat, polizor, paleți lemn 96 buc, lăzi tip.A600 buc. 30 -preț
de pornire de 21.143 lei.
-Confecții textile (cămăși, pantaloni scurți, bluse, prosoape, ojă, pixuri, creioane, chiloți etc.-810 repere) preț 1.101 lei.
-Piese dezmembrare utilaje (roată stelară buldozer, fuzetă, motor electric,carter, role aprox. 200 kg) preț de începere 1.810 lei.
Totodată anunțăm începerea procedurii de supraofertare a acestor bunuri pornind de la 16.120 lei.
(inf. 0740/952867, 0234/701171, 0233/661967, 0744/358633-office.bacau@capitalinsol.ro)”.

