
 

C.I.I. DOBOŞ BERNARD 
C.I.F.29858690, Nr. de înregistrare Tabloul UNPIR  RFO 1B-2819 

Sediu profesional: mun.Iaşi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spaţiu comercial, corp 1A, jud. Iaşi  
Telefon: 0745 / 366885, fax: 0232 / 742 488, e-mail: office@insolventaiasi.ro 

 
    nr.înreg.040 / 027 / 03.02.2023 

Tribunalului  Iasi - Sectia II Civila / Faliment,  
Dosar nr.5812/99/2020 (format vechi 173/2020) 
Debitoare: KIDS LAND SRL, J22/1196/2002, CUI 14971472 
 
 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE nr.8 

Subscrisa  C.I.I. Doboş Bernard, cu sediul în mun.Iaşi, str. A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spaţiu comercial, 

corp 1A, jud. Iaşi, nr. de înregistrare RFO 1B-2819,  în calitate de lichidator judiciar al  debitoarei KIDS LAND 

SRL, desemnat prin  Încheierea nr.71/10.12.2020  pronunţată de Tribunalul Iaşi Sectia II Civilă - Faliment, în 

dosarul nr.5812/99/2020, în temeiul prevederilor Legii nr.85/2014 şi a regulamentului de vânzare aprobat prin 

hotărârea Adunării Creditorilor din 03.12.2021, astfel cum a fost modificat prin hotărârea Adunării Creditorilor 

din 09.11.2021, anunţă vânzarea în bloc, la licitaţie publică, a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei, 

la un de pornire a licitaţiei de 50% din valoarea de piata stabilita prin raportul de evaluare. 

Bunurile mobile care se vând la licitaţie publică se referă la: 

Lotul 2:   bunuri mobile din dotare laborator patiserie şi spaţii expunere / vânzare, reprezentând: 

nr .crt denumire produs val. de piata estimata(lei) 

1 Mixer planetar 20litri 481,00 

2 Sistem supraveghere video 114,00 

3 Mobilier cofetarie Palas Mall 722,00 

4 Vitrina frigorifica C20GGW 1.728,00 

5 Mobilier cofetarie Iulius Mall 722 

6 Vitrina frigorifica Micron 7229 1.328,00 

7 Tablou electric 63 

total 5.158,00 

Preţ de pornire a licitaţiei :  2.579,00lei + TVA (reprezentand 50% din valoarea de piata stabilita prin raportul 

de evaluare). 

Licitația va avea loc în data de 15.02.2023, ora 11:00 la sediul lichidatorului judiciar din mun.Iaşi, str. 

A. Panu nr.1, bl.A2, mezanin, spaţiu comercial, corp 1A, jud. Iaşi. 

Înscrierea la licitație, și depunerea garanției de participare de 10% din prețul lotul de bunuri licitat se fac cel târziu până 

în preziua licitaţiei. 

În caz de neadjudecare, licitația publică se va repeta în aceleași condiții în datele de: 22.02.2023 ora 11.00; 01.03.2023 

ora 11.00; 08.03.2023  ora 11.00; respectiv în data  de 15.03.2023, ora 11:00. 

Pot participa la licitaţie toate persoanele fizice şi/sau juridice care formulează cerere de participare la licitație si transmit  

întreaga documentatie aferenta pentru înscrierea la licitație. 

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice persoană fizică sau juridică interesată în cauză. 

 

Informatii suplimentare se pot obţine la tel: 0745366885, ori prin e-mail: office@insolventaiasi.ro. 

 
 
Lichidator:    C.I.I. Doboş Bernard                                                                                                                                                 Iaşi,   
 prin practician în insolvenţă titular                                                                                                                                    03.02.2023 

      av.ec. Doboş Bernard                                                                              
 

mailto:office@insolventaiasi.ro


 

Extras din Regulamentul de organizare a licitaţiei 
 

DISPOZIŢII GENERALE 

Prin înscrierea la licitaţie, toţi ofertanţii declară că: au citit cu atenţie, au înţeles, sunt de acord şi vor respecta prezentul 
Regulament în integralitatea lui; au examinat în prealabil, cu atenţie, activele ce urmează a fi vândute şi au fost informaţi 
despre condiţia acestora.  

Bunurile care fac obiectul licitaţiei vor fi vândute la valoarea condiţiei în care au fost găsite la data adjudecării, cu toate 
beneficiile şi riscurile implicite, pe principiul văzut – plăcut, în starea în care se află şi în locul în care se află.  

Lichidatorul judiciar şi debitorul proprietar nu acordă nicio despăgubire, de nicio natură, pentru defecte vizibile şi vicii 
ascunse, şi nicio garanţie în legatură cu caracterul complet, funcţionarea, capacitatea de utilizare sau posibilitatea de a 
fi vândut a bunurilor adjudecate. Adjudecatarul nu are dreptul la nici o reducere, despăgubire şi/sau orice altă ajustare 
în ceea ce priveşte eventualele defectele de orice natură sau nemulţumiri ale cumpărătorului şi/sau terţi.  

Ofertanţii declară că participă la licitaţie în perfectă cunoştinţă de cauză şi ştiu că fiecare licitare este necondiţionată, 
irevocabilă, şi fără restricţii. Prin operaţiunea de licitare, ofertantul:  

a) acceptă integral prezentul regulament al licitaţiei,  

b) se obligă să cumpere bunurile la preţul pe care l-a oferit.  

Adjudecatarul bunurilor garantează că va semna cel târziu a doua zi Procesul verbal al licitaţiei şi că va plăti în termen 
preţul, în caz contrar acceptă fără protest ca garanţia de participare la licitaţie să fie reţinută, cu titlul de daune, în averea 
debitorului.  

În conformitate cu art. 91 alin.(1)  din Legea nr.85/2014, bunurile sunt dobândite libere de orice sarcini, garanții reale 
mobiliare, drepturi de retenție de orice fel, ori măsuri asiguratorii, cu excepţia măsurilor asiguratorii dispuse în procesul 
penal în vederea confiscării speciale/ şi/sau confiscării extinse. Demersurile şi cheltuielile de radiere a sarcinilor ce 
grevează bunul adjudecat vor fi realizate de către adjudecatar.  

Participanţii la licitaţiile ce privesc vânzarea bunurilor descrise anterior, nu vor achita taxă de participare la licitaţie.  

Preţul de pornire a licitaţiei pentru primele 5 (cinci) şedinţe este stabilit la valoarea din raportul de evaluare întocmit în 
cauză. În caz de neadjudecare după primele 5 (cinci) şedinţe de licitaţie, preţul de pornire a licitaţiei pentru şedinţele 
subsecvente, se va determina potrivit prevederilor art.22 din regulament. Preţul astfel determinat nu include taxa pe 
valoare adaugată, care se adaugă la preţul de adjudecare, conform prevederilor codului fiscal, dacă este cazul;  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al fiecărui bun, şi pentru adjudecatar, reprezintă 
avans la plata preţului ;  

Lichidatorul judiciar va rambursa garanţia de participare depusă de ofertanţii care nu au adjudecat, în termen de 3 (trei) 
de zile lucrătoare de la data licitaţiei;  

Toate plăţile vor fi făcute în lei. În maximum 5 zile de la adjudecare sau de la solutionarea contestaţiilor persoana careia 
i s-a adjudecat activul licitat este obligată să achite preţul activului supus vânzării;  

Bunul va trece în proprietatea adjudecatarului în momentul achitării integrale a prețului. În situaţia în care transferul 
dreptului de proprietate implică plata unor taxe (notariat, radiere-inmatriculare etc), acestea vor fi suportate de către 
adjudecatar.  

Imediat ce cumpărătorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile de plată, acesta va ridica bunul/bunurile, după o identificare 
prealabilă, la orele şi locul stabilit de lichidatorul judiciar.  

În cazul în care adjudecatarul întârzie ridicarea bunurilor mai mult de 3 (trei) zile lucrătoare, va plăti depozitarea acestora 
în cuantum de 30 euro/zi de întârziere + TVA. Contravaloarea depozitării va fi achitată integral, în lei la cursul BNR din 
data plăţii, înainte de ridicarea bunului. 

Vânzarea se efectuează prin licitaţie deschis competitivă, cu strigare, cu pas de supraofertare, pe loturi de bunuri mobile, 
corespunzător loturilor şi bunurilor ce compun loturile precizate în publicaţia de vânzare. 

Pasul de creştere a preţului strigat se stabileşte la 5% din valoarea ultimului preţ strigat, până când se constata că după 
trei strigări succesive nu se mai înregistrează nicio supraofertare a ultimului preţ strigat. 

Licitaţia se organizează la sediul profesional al lichidatorului judiciar, respectiv la adresa din mun. Iaşi, str. A. Panu nr.1, 
bl.A2, mezanin, spaţiu comercial, corp 1A, jud. Iaşi. Data, ora şi locul licitaţiei vor fi făcute publice în cadrul anunţurilor 
publicate potrivit  metodelor de expunere şi mediatizare precizate în cuprinsul prezentului regulament. 



 

Publicitatea.  Lichidatorul judiciar este obligat să asigure mediatizarea şedinţei de licitare, prin publicarea unui anunţ în 
presa locală, precum şi pe paginile de internet de profil, cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice înainte de data licitaţiei. 
Este permisă ca prin aceeaşi publicaţie de vânzare să se anunţe date multiple, în serii succesive de ţinere a licitaţiei, 
corespunzător preţului de pornire a licitaţiei. 

Anuntul publicitar  privind informaţiile despre licitaţie va cuprinde: 
     a) denumirea şi adresa unităţii organizatoare, descrierea pe scurt a activelor supuse vânzării; 
     b) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei pentru vânzarea activelor; 
     c) numărul de telefon sau de fax la care se pot obţine informaţii suplimentare despre activele ce fac obiectul licitaţiei, 
precum şi caietul de sarcini ; 
     d) preţul de pornire la licitaţie; 
     e) cuantumul garanţiei de participare. 
 
Înscrierea la licitaţie.Documente de participare 
Pentru participarea la oricare din procedurile de vanzare potentialii ofertanti depun la sediul lichidatorului judiciar , 
următoarele documente: 
a.  cerere de înscriere la licitaţie ; 
b.  dovada privind depunerea garanţiei de participare prevăzută la art.11 din prezentul regulament; 
c.  împuternicirea persoanei care reprezintă pe ofertant ; 
d.  documentele specifice pentru identificarea ofertanţilor, astfel:  
       d.1.  pentru persoanele juridice: certificat constatator recent eliberat de Registrul comerțului; 
       d.2.   pentru persoanele fizice: copie după cartea de identitate; 
e.  declarație pe poprie răspundere prin care ofertantul consimte că a luat la cunosținţă în întregime de clauzele și 
condițiile cuprinse în prezentul regulament, pe care le acceptă irevocabil și necondiționat, că înţelege să participe la 
licitaţie în aceste condiţii, cunoscând că nu poate emite vreo pretenţie în legătură cu activele scoase la licitaţie cu privire 
la funcţionalitatea acestora, starea fizică, eventuale deficienţe sau lipsuri, rentabilitate a afacerii, nici debitoarei şi/sau 
lichidatorului judiciar, nefiind oferite niciun fel de garanţii din partea organizatorului licitaţiei, și că a vizionat bunurile 
oferite spre vânzare și, în caz de adjudecare, înțelege să le cumpere în starea în care se găsesc, după principiul văzut-
plăcut. 
Toate documentele depuse de persoane fizice sau juridice străine, se vor prezenta în copie, însoţite de traducerea în 
limba română, legalizată. 
 
Reguli specifice pentru ţinerea licitaţiei publice deschise cu strigare 

Vânzarea se efectuează prin licitaţie publică deschisă cu strigare, organizată şi condusă de lichidatorul judiciar conform 
datelor de organizare a licitaţiilor anunţate în cuprinsul publicaţiilor de vânzare. Lichidatorul judiciar efectuează 
publicitatea licitaţiei prin mijloacele accesibile cele mai adecvate, potrivit dispoziţiilor art.18 din regulament. 

Pentru ţinerea licitaţiei, după apariţia anunţului publicitar, lichidatorul judiciar pune la dispoziţia oricărui ofertant pentru 
informare, la sediul său, raportul de evaluare şi regulamentul de vânzare. La cererea ofertanţilor, se pot elibera 
contracost, fotocopii după actele relevante conţinute în dosarul de licitaţie. 

Ofertanţii depun la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o ora înainte de ora fixată pentru începerea licitaţiei, 
documentele de participare prevăzute, precum şi dovada constituirii garanţiei de participare. 

Lichidatorul judiciar verifică documentele de participare prezentate de ofertanţi şi întocmeşte lista ofertanţilor acceptaţi. 

Şedinţa de licitaţie are loc în ziua, la ora, şi în locul indicat în anunţul de vânzare. 

Licitaţia este condusă de lichidatorul judiciar. Creditorii şi debitoarea pot desemna un reprezentant care să participe la 
licitaţie în calitate de observator. 

La deschiderea şedinţei de licitaţie, lichidatorul anunţă modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că fiecare ofertant 
a înţeles procedura de desfăşurare, preţul de pornire al licitaţiei, pasul de licitatie stabilit valoric de 5% din pretul de 
pornire. 

În cursul şedinţei de licitaţie, licitanţii au dreptul să anunţe, prin strigare şi ridicarea mâinii, un preţ egal sau mai mare 
decât preţul anunţat de lichidator. 

Dacă la a treia repetare a ultimei strigări nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul anunţă adjudecarea bunului licitantului 
care a oferit suma strigată cea mai mare. 

Daca la licitatie participă un singur ofertant, acesta poate fi declarat adjudecatar numai daca oferă cel puţin preţul de 
pornire al licitaţiei . 



 

După anunţarea adjudecatarului de către lichidator, acesta anunţă situaţia garanţiei de participare depusă de 
adjudecatar. 

Lichidatorul procedează la întocmirea procesului verbal, care se semnează de către lichidator, de către adjudecatar şi 
de către ceilalţi licitanţi prezenţi. În caz de refuz de semnare a procesului verbal de către ofertantul declarat adjudecatar, 
în măsura în care este posibil, licitaţia se reia în aceleaşi condiţii şi la aceeaşi dată, cu excluderea din licitaţie a primului 
ofertant declarat adjudecatar. Refuzul de semnare a procesului verbal din partea altor participanţi se menţionează în 
cuprinsul procesului –verbal şi nu produce alte consecinţe.  

Celorlalţi participanţi li se va restitui garantia în termenul de 3 zile lucrătoare precizat în regulament. 

Depunerea preţului. Consecinţe în caz de neconformare.  Adjudecatarul va depune preţul în contul debitorului în cel 
mult 5 de zile de la data adjudecarii ţinându-se seama de garantia depusă. Dacă ofertantul declarat ajudecatar la o 
şedinţa de licitaţie nu depune preţul oferit în termenul de 5 zile precizat, activul adjudecat se va scoate din nou la vânzare 
în contul primului adjudecatar, acesta fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noile licitaţii, precum si eventuala 
diferenţă nefavorabilă de preţ. 

 
 
Lichidator judiciar, 
 


