Dosar nr. 699/40/2015
Debitor: S.C. TELE`M S.R.L. – BOTOȘANI
<< în faliment>> << in bankruptcy>> << en faillite>>
Nr. de înreg. O.R.C. J7/583/2006
C.U.I. RO19128613
PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
Subscrisa, S.C. TELE`M S.R.L. – BOTOȘANI, cu sediul social în mun. Botoșani, Str.
Cuza Vodă, nr. 4, et. 7, cam. 701, 707, 708, jud. Botoșani, CUI RO19128613, Nr. de înreg. O.R.C.
J7/583/2006, prin lichidator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. –
Filiala Suceava, cu sediul în Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud.
Suceava, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0501, tel: 0330.401.589, e-mail:
suceava@insolventa.ro, prin reprezentant lichidator judiciar, asociat coordonator - practician în
insolvență, Crăciunaș Liliana, numit în baza Hotărârii nr. 158/2015 din data de 24 martie 2015,
pronunţată de Tribunalul Botoșani – Secţia II Civilă - Faliment, îndreptată prin Încheierea din data de
07.04.2015, în dosarul nr. 699/40/2015, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2014 şi ale hotărârilor Adunării Creditorilor din data de 16.11.2016, scoaterea la
vânzare prin licitaţie publică la data de 27.03.2017, ora 12.00, a activelor S.C. TELE`M
S.R.L. – BOTOȘANI:
Valoarea de
Valuare de pornire
Denumire activ
evaluare (lei)
la licitație (lei)
fără T.V.A.
fără T.V.A.
1. Echipamente foto și video și alte bunuri
mobile cu destinație specifică activității
67.400,00
26.960,00
de televiziune (conform descrierii din
caietul de sarcini)
Preţul de pornire al licitaţiei este de 40% din valoarea de evaluare şi nu
cuprinde taxa pe valoare adăugată.
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data de 24.03.2017, ora
12.00, la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. – Filiala
Suceava din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava.
LICITAŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI S.P.R.L. – FILIALA SUCEAVA DIN
MUN. SUCEAVA, STR. MIHAI EMINESCU, NR. 10, SC. A, ET. 4, JUD. SUCEAVA, PE
DATA DE 27.03.2017, ORA 12.00, ŞI SE VA DESFĂŞURA ÎN CONFORMITATE CU
PREVEDERILE LEGII NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENŢEI ŞI ALE
HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII CREDITORILOR DIN DATA DE 16.11.2016.
Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să depună la sediul
lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. – Filiala Suceava din Mun.
Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava, până la data de 24.03.2017, ora
12.00, următoarele documente:
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 Cerere de participare la licitaţie,
 Dovada achitării caietelor de sarcini în valoare de 500,00 (RON, fără T.V.A.) în contul de lichidare al
debitoarei S.C. Tele`M S.R.L. nr. RO29BTRLRONCRT00T1584102 deschis la Banca Transilvania,
 Dovada depunerii garanţiei de participare în contul de lichidare al S.C. Tele`M S.R.L. nr.
RO29BTRLRONCRT00T1584102 deschis la Banca Transilvania, în valoare de 10% din prețul de
pornire la licitație,
 Împuternicire acordată persoanei care reprezintă participantul la licitaţie, dacă este cazul,
 Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute în
anexa nr. 1 la Caietul de sarcini,
 Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitaţie, după cum urmează:
Pentru persoanele juridice române:
 Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul
constitutiv, actele adiţionale relevante, de pe certificatul de înregistrare fiscală,
 Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în original),
 Certificate de atestare fiscală eliberat de organele fiscale competente, respectiv Direcția Finanțelor
Publice și primărie,
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru persoanele juridice străine:
 Actul de înmatriculare al societăţii comerciale străine, tradus şi legalizat,
 Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau
de o bancă străină care are relaţii de corespondenţă cu Banca de Export – Import a României S.A.
(Eximbank),
 Declaraţie pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment.
Pentru comercianţi, persoane fizice sau asociaţii familiale:
 Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea
competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare
fiscală eliberat de organul fiscal competent,
Pentru persoanele fizice române:
 Copie de pe actul de identitate.
Pentru persoanele fizice străine:
 Copie de pe paşaport.

Neprezentarea de către potenţialii cumpărători a oricăruia dintre documentele prevăzute în
caietul de sarcini conduce la eliminarea acestora de la licitaţie publică deschisă.

În cazul în care din conţinutul documentelor solicitate nu rezultă îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în anunţul de vânzare, potenţialii cumpărători vor fi eliminaţi.

Persoanele juridice şi fizice străine pot participa la licitaţie cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind circulaţia juridică a terenurilor.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice române, vor fi
prezentate în original sau în copie legalizată.

Toate documentele sus menţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor fi
prezentate în copie, însoţită de traducerea în limba română, legalizată.
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Pentru documentele solicitate în copie la începutul şedinţei de licitaţie publică deschisă se vor
prezenta originalele pentru conformitate.
Prin înscrierea la licitaţia publică cu strigare se consideră că ofertantul acceptă
preţul de pornire la licitaţie al activului pentru care a depus documentaţia de
înscriere, condiţiile stipulate în caietul de sarcini, precum şi în regulamentul de
vânzare al activului.
Ofertanţilor care participă la licitaţie şi nu oferă un preţ egal sau mai mare
decât preţul de pornire, li se va reţine garanţia de participare.
Nu sunt acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au datorii neonorate faţă de
societatea debitoare.
Accesul direct la activul oferit la vânzare se face cu programare şi este condiţionat de semnarea
unui Protocol de vizitare a activului care cuprinde clauze de confidenţialitate. Pentru programare
ofertanţii trebuie să-şi anunţe prin fax la 0330.401.589 sau e-mail vanzari@insolventa.ro
intenţia de vizitare.
Componenţa şi descrierea activelor scoase la vânzare sunt cuprinse în caietele de sarcini, care
se pot procura de la sediul lichidatorului judiciar Management Reorganizare Lichidare Iași S.P.R.L. –
Filiala Suceava din Mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4, jud. Suceava, în fiecare zi
de luni până vineri, orele 09.00 – 13.00, până pe data de 24.03.2017, ora 12.00, în baza unei
programări prealabile (24 de ore).
Relaţii suplimentare se pot obţine de la:
- Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. la telefoanele: 0330.401.589 0757-544.544.

Lichidator judiciar,
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., Filiala Suceava,
Asociat coordonator, Crăciunaș Liliana
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