Nr. 539/21.08.2015
Tribunalul Neamț
Secţia a II-a Civilă, de Contencios administrativ
și fiscal
Registratura instanţei: Piatra Neamț, str.
Republicii, nr.26
Program cu publicul: luni, marţi și miercuri - 0800
« -în faliment, in banckruptcy, en faillite- »
– 12;
Joi - 0800 – 1200; 1500-1700
LICHIDATOR JUDICIAR CAPITAL INSOL S.P.R.L. FILIALA BACĂU
Tîrgu Neamț, str. M. Sadoveanu, nr. 39, 0234701171, 0233/661967, 0740952867, office.bacau@capitalinsol.ro

Număr dosar: 4324/103/2013
Termen: 24.09.2015-CF4
Debitor: S.C. TRUST C.T.C. Tîrgu Neamț, Daciei, nr.4, județul
NEAMT
Înmatriculată sub nr. J27/68/2006, CUI 18293477

PUBLICATIE DE VANZARE
Nr.12 din 21.08.2015
Subscrisa Capital Insol SPRL Filiala Bacău, cu sediul ales în orașul Tîrgu Neamț, str. M.
Sadoveanu, nr.39, lichidator judiciar al debitoarei falite S.C. TRUST C.T.C. Târgu Neamț, Daciei, nr.4,
județul Neamț conform Încheierii din 24.10.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 4324/103/2013,
Anunţă, scoaterea la vânzare prin licitatie publica cu strigare, în zilele de 04.05.2015,
15.05.2015 și 25.05.2015 la ora 12,00 la sediul ales, a următoarelor bunuri:
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-144.136 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.4CF 50478-preț de pornire a licitației 342.687 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 319.530 lei.
4. Teren arabil extravilan în suprafață de 8.060 mp situat între calea ferată Tîrgu Neamț-Pașcani
și râul Ozana, în dreptul localitrării Blebea, CF 20481, preț de pornire a licitației 68.170 lei.
5.Autoutilitară
Iveco
Daily
35C10,
71
KW,
217228
km,
NT30CMR
preț de începere licitație 29.634 lei.
6.Autoutilitară Iveco eurocargo 75E15, 1994, 224955 km, 105kw, NT50CMR, preț de începere
licitație 8.807 lei.
7. Stivuitor NS 3.5D, 2007, nefunctional, preț de începere licitație 19.494 lei.
Garantia de participare la licitatie, în cuantum de 10% se va consemna la dispozitia debitoarei
în contul de lichidare deschis la CEC Bank SA Sucursala Tîrgu Neamț, având IBAN:
RO11CECENT1030RON0952764.Ofertele sub prețul de pornire se supun aprobării creditorilor.
Poate participa la licitatie orice ofertant care îndeplinește condițiile legale, dovedește
achiziționarea caietului de sarcini şi depune, pană în ziua de vineri inclusiv, sub sancțiunea decăderii,
cererea de participare cu oferta cel puțin egală cu prețul de începere al licitațiilor și documentația
necesară respectiv:
•
Documentele specifice, în functie de încadrarea juridica a ofertanţilor:
1.Pentru persoanele fizice romane:
a) procura notariala care atesta împuternicirea acordata persoanei ce reprezinta potenţialul cumparator
în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu strigare şi a semnarii procesului verbal al licitatiei
si a ofertei finale (original);
b) copie a actului de identitate (B.I/C.I./pasaport);
2.Pentru persoanele juridice romane:
b) certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, certificat de înregistrare ca plătitor de
T.V.A (daca este cazul) şi certificat constatator valabil 30 zile referitor la datele firmei eliberat de
Oficiul Registrului Comertului (copii conform cu originalul);
a) imputernicirea/delegatie acordată persoanei fizice care reprezinta ofertantul la licitatie (original);
b) declaraţie pe proprie raspundere că nu se afla sub incidenţa Legii 85/2006 sau în dizolvare (original);
Notă.Nu pot participa la licitații persoanele datornice către debitoare sau care au datorii restante
din participările anterioare la alte licitații organizate de Capital Insol SPRL.
Lichidator judiciar,
Capital Insol SPRL Filiala Bacău

