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Dosar nr. 3486/121/2014 
Debitor: S.C. ICANAST S.R.L. GALAŢI 
«în faliment > > «in bankruptcy > > «en faillite > > 
Nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997, 
C.U.I. 9160765 

MUNICiU.. TECUC1 
PRIMĂRIE 

Nr. 
Z ivaef ture 	Anu 

Nr. de înreg. Qe-i lol.03.2019 

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI 
Mun. Tecuci Str. i Decembrie 1918, Nr.66,jud. Galaţi 

Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Ia şi S.P.R.L., în calitate de 

lichidator judiciar al debitorului S.C. Icanast S.R.L. Galaţi, cu sediul social în Mun. Tecuci, str. 

Traian, nr. 7,  jud. Galaţi, C.U.I. 9160765, nr. de înreg. O.R.C. J17/117/1997, potrivit Sentin ţei nr. 

110/24.04.2017, pronunţată  de Tribunalul Galaţi - Secţia a II-a Civilă  - Faliment, în dosarul nr. 

3486/121/2014, prin prezenta, v ă  înaintăm, spre aj şare, publica ţia de vânzare 

aferentă  licita ţiei publice cu strigare ce va avea loc pentru valorijîcarea aetivelor 

din patrimoniul debitoarei S.C. Icanast S.R.L. Gala ţi, la data de 19.03.2019, ora 

13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Ia şi, Aleea Nieolina, nr. 82, jud. 

Iaşi. 

Lichidator,  judiciar, 

Management Reorganizare Lichidare Ia şi S.P.R.L. 

Practician în insolvenţă, Roxana Ilie 
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Secliu Ceritral laş I 
Fili.ale; Suceava, Bacu, Cluj, T1mI Ş  

Sed6 procesuale aieşe: Neam. Satu lare 
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12eL 	(l(AN\l k trJAŢX 	 MUNICIPIUL TECUC1 
înfalirnent » < < in bankruptcy « enfaillite » 	 PRMARE 

Nr. de..înreg. O.R.C. J 17/117/1997, 	 Nr  
C.U.[.9i60765 	 Ziva0  Luna 03 . AnuI ANUNTDEVÂNZAIŒ 	 • 

Subscria,..]aragerneiit ReQrga are.Iichidare Xa şi 	cu secliu1.în irtun. Xa şi, . 
Aleea Nicolina, nr. .82, în calitate •de lichidatorjucliciar a[ debitoruluîS.C. [caiiasS.RJ. Ga1aţi,.ci 
sediuX social în Mun. Tecuci, st, Traian, nr. 7, jud. .Gala ţi, C.U.I. 9160765, nr. de înreg. O.R..C. 
J17/117j1997, potrivit Sentin ţei nr. 110/24.04.2017, pronunţată  de Tribunalul Galaţi - Secţia a IX-a 
Civilă  - Falinzent, în dosarul nr. 3486/i2i/20i4, anunţă  scoaterea la vânzare prin licitatie publică  cu 
stri are, ladiifa de 19 O32O9, ora 3.00,  a zrmătorelor actitr:  

.,,, 	 • 	 , 	 / 	I 

,t (1C. $ t) t U( ( 	 du euallu itoe lC 1$1j1L (i.t 

., •••r. 	 ••....,, r 	 _______ 

C1IIPAJ.?N1E sI UTIIAJE PEMIR UBRIJ[AJ?J r: !r r t r rt. 
cadrul claciirii din mun. Tecuci, str. Traian, nr. 7,Ud. Galati: 
CUPTOR MATADOR WJ, 4 vetre, 8 metri, tensiune 380 v; 
progranzare manuala, tip alimentare gaz; DOSPITOR 
A(JTO?I4.AT TEU3O (uva (camera) de dospire autonoma eu .i 
usa cle 950 x 2500mm, H=oo mm, cu baza din inox; 
IANACOATE TELBO - 12 buc; CARUCIOR iNOX TELBO - 2 

bue; CERNATOR DE - F41NA marca ITALPAN, tip SF ioo, 
Aetiv i serie 024336, capacitate cernere 23 kg/rnin . ioolcg faina 	31.900,00 lei 25.520,00 lez 

cernuta / 5 min; DOZATOR EI.ECTRIC APA (dispozitiz 
eleetronic de filtrare si masurare a debitului de apa) tnode 
C30J; MASA I.UCRU ElltfAIl INOX; MALAXOR AIUAT CJ 
BAKERY (malaxor cu spirala pentru panflcatie,  producato 
EFFEDUE Italia, •model M13o); MASTNA DE FORIVfAL 
FRANZEI,A; DIVIZOR VOIJJMETRTC MAPANVA; 
H1DR()FOR 45o T.zoo; ARZATOR (GAZ); TUJJ3OJBT JE 
BOSCH.  

*peflfl buturile mobile sepercepe T.V.A. 

Persoanele care pretind vreun clrept asupra buuurilor ce urzneaz ă  a fi scoase la vânza.re• au 
obligei

. 
 sub sancţiunea decăderii, faci dovacla acestui fapt pâa la lata ora 

12. o, X sdiu] lichidatorului uciiciar din r yiin.  

1.J( i iAJJ V .A L 	iA 	I./([[ii). IhL i7;1 .J l,ic:.0 iJIL:  ,î 
AI1/ 	i?JOL.lXi. N1.. 82, (.l. 	221 .IUI). L 	Il: 	tlA I.1 IC).o3.2o:. OR.. 

.t1: 	iit. J 	i.V .NFR 1I 1 TI (U 	 NR. 	a 
RIIN1 	RO( iDURl [V(H 	ŢI[ .5( At; RIGl.1Il.v/LLL [ 1)E 	J1E 

(Rlf)tit)R1I,Ol 1)1, DVJA 1)l18.o1.2o.9. 

riLrU paLipaz.a 	ii:Lrii, pctia! 	zi rtrri trebui 	n 	i 	secl:T1iJic1zdatoruiui 	•..•.. 
judiciar din znun. Xa şi, AIe 	iicoa, nr. 82, C.P. 70o21, jud. Xaşi,pâi ă  I.z data de 15.03.2019, 
ora 12. 00, ur.znăţoarele docurnente: 

Scrisoare de intenţie de a participa la Xicitaţie (în care să  fle znenţionat bunul pentru care 
urniează  să  se 1iciteze, la care se vor ata şa: 

S•u Centrat aşî 
Ftliate: Suceava, Bacu, (luj. Ti ş  

S.edii pooesuaIe alese: Srn ţ. Satu Mam 
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- )ii 	lij jCil i ntui 1 	rini in CnnLLnr iu i o 000 ]eifră TVA, respectiv11i),00 Iei 
cx TVA. iau, in contul de 1ichi!are. nr. 1Oi 	 h li la lixca 
Trasnilvania— Sucursala Iaşi, avnd.ca beneficiar Icanast S.R.L. Tecuci - GaIa ţi, 

- E>ovada depuxierii. garanţiei de participare în vai.oare de xo% din valoarea de pornire• a licita ţiei 
în contul de lichidare nr. .002BT1RONCRTOP17921701, deschis ).a Banca Trasxiilvania - 
Sucursalalaşi, având ca.benefîciar Icaxiast S.R.L. Tecuci - Gala ţi, 

- Ixnputernicire acordat ă  persoanei care reprezintâ participantu.l la licita ţie sexnnată  de 
reprezentantul legal al o.1et ăţn, pentru susţinerea valabilităţn ofertei, pentru sexnnarea procesulux 
verbal de licitaţie şi sexnnarea coritractuui de vânzare-cuxnp ărare, dacă  este cazul, înxpreuxiă  cu copia 
după  acul de identitate al îrnputernicitiilui, 

- Declaraţie pe proprie răspundere că  nu se afi.ă  în uaa dia situaţii).e .de incoxnpatibilitate 
prevăzute în anexa nr. i. ).a Caietul •de sarcini, • • 	. 	 . 

- Acordul de acceptare a caietulu.i de sarcini şi a regţilarnentului de vânzare prev ăzut în aaexa nr.. 
la Caietul de sarcini, 

- Acordul priviad datele de coritact pentru cei.eritatea procedurii prev ăzut îix axiexa xir. 3  la 
Caietul de sarcini, 

- Declaraţie• de consirnţăxnânt - Acord pentru prelucrarea. .datelor cu caracter personal în 
conforrnitate cu i.egisîaţia în vigoare, prevăzut în anexa xir. 4.la Caietul de sarcini, 

• Docixinentele care certific ă  ideatitatea şi calitatea participantului la licita ţie, . după  curn 
urxnează : 

Pentru persoanelejuridice române: 
- Certificatul de înxnatriculare eliberat de Oflciul Registriilui Conxer ţului - în copie conforxn ă  cu 

originalul, 
- Certificitul de înregistrare flscal ă  —•în copie conforxnă  cu originalul, 
- Certificatul constatator eliberat cte Oflciul Registrului Corner ţului - îri copie cortforniă  cu. 

originalul, 
- Declaraţie pe propria răspundere că  nu se afiă  îxi reorganizare judiciar ă, clizolvare, lichidare 

voluntară  sau în falinieat. 
Pentrupersoanelejuridice strine: 
- Actul de înrnatrictilare ai societ ăţii cornerciale străine, tradus şi legalizat, 
- Declaraţie• pe propria răspundere că  participantul din partea fîrxnei ofertarite la licita ţia 

publică  cu strigare• cunoa şte lixnba ronxână  şi ţerrneriii specifici licita ţiei publice cu strigare sau este 
asistat cle xin traducător autorizat caz în care se va depuxie copie de pe autoriza ţia acestuia •i de pe 
actul de identitate al acestuia, 

- I3eclaraţie pe propria răspundere că  nu se afiă  în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare 
voluatară  sau în falirnent. 

Pentru comerciani, pesoaneJî 	asociaiifarniliale: 
- Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată  de autoritatea 

coxnpetentă  sau c).e pe acţul  legal de constituire, după  caz, precuxn şi de pe certifîcatuù de atestare 
fiscală  eliberat de organul fîscal coxnpetent, 

peroaneleJj rornâne: 
- Copie de pe actul de identitate, 
Pentru j>ersoanelejîzice străine: 	• 	 . 	. 
- Copie de pe paşaport. 
v Neprezentarea de către poteaţialii cuxapărători a oricăruia dintre docxixnentele prevăzute îix 

caietul de sarcini conduce la elirninarea acestora de.la  licitaţie publică  deschisă . 
v În cazul în care din conţinutul docuxnentelor solici ţate nu rezultă  îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute în anun ţul de vânzare, poten ţialii cxixnpărători vor fI elinxinaţi. 

Seliu Cntrat laş i 
FIiai: .Sueava, Bacàu, cluji riiş  

SeJIi p.oiesuale aIeae Nean, Satu ?.tare 
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irneitL1e sus e j ţ ; 	eue 	i 	sau juridice române, vor ti 

prezentateiii 	sauÎÉ copie confcrnt cii 
V Toate documentele sus men ţionate, depuse de persoane fizice sau juridice străine, vor 1i 

prezeritate în copie, însoţită  de traducerea în liinba română, legalizată. 
v Pentrir documeatele solicitate în copie, la începutul şedinţei de licitaţie publică  deschisă  se 

vor prezenta originalele pentru conforraitate. 
Accesul direct la activul oferit la vârizare se face cu prograrnare şi este corrdiţionat de semnarea 

unui Protocol de vizitaie a activului care cuprincle dau7e de confidenţialrtate Peatru prograrnare 
ofertanţii tre1uie să-şi anurrţe prin fax la 0232-22.22.31 sau e-rraail vânzări@insolventa.ro  intenţia de 
vizitare. 

O peroan ă  care .aformuiat. şi semnat o scrisoare cle inten ţie de paticipare la 
iicitu ţ e, recunoaşte că  este de acord şi îşr însuşeşte condi ţ ie cleparterpareprezentate 
în Regulamentul de vânare, Caietul de••sarcini, precum şifaptui  că  a viiianat bunul şi 
este de acord cu ackizi ţiouarea bunului în stadiui în care se regise şte acesta ia data 
licita ţiei 

Nu sunt acceptn ţi la licitaţie ofertan ţii care au dterii neonarate jz ţă  cle 
societatea debitoare 

Conrponenţa şi cleserierea actiiIui scos la vânzare este cuprinsă  în caietul de sarcini, care se 
poate procnra cie la sediul lichidatorului judiciar clin rnran. laşi, Aleea Nicolina, nr. 82., jud. Iaşi, in 
Jecare zi de Iunipână  vineri, orele 09.00 —16.00,.pânpe data de 15.03.2019, ora12.00, în baza unei 
cereri prealabile (24 de ore de la prirnirea clovezii de achitare. 

Relaţii sriplimentare se pot obţine la telefoariele: 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi SJ.R.L.: tel:: 0755-132.475; 0757.545.545; 0232 - 
243264,fax: 0232-212.231 e-mail: vanzari@insolventa.ro.  

Lichidatorjudiciar, 
lanagernent Reorgaraizare Lichidare Iaşi &P.R.L. 

Practician îa. inso1ven ă, Roxaa [lie 

0120 

Seu Centrat taş  
JJale Sueava, Bacău, CtuJ, Ttrrtş  

Sedtioesuate atese: IJeaîn, Satu Mare 


