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OFERTE SERVICIU
Auchan Cotroceni recruteaza
Receptioner. 0374124100(280)
l Firmă de construcţii angajează:
-buldoexcavatorist; -echipă muncitori calificați în construcţii. Tel.:
0733.973.007
Firma Dana Prodcom Family
angajează şofer dubiţă, stivuitorist, manipulant marfă.
Punct de lucru: Popeşti-Leordeni şi Piaţa de Gros (PGB).
0723.508.147.
l Firma Business Work and
Coaching, din Germania, angajează şoferi profesionişti. CV-urile
se pot depune la adresa de email:
simona.b_w_c@yahoo.com. Tel:
0049.1722.139.258.
l Primăria Comunei Valea Călugărească organizează concurs de
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de
execuție vacante de: 1 post -funcţie
contractuală de execuţie de
Inspector de specialitate IA
-Compartiment ISU, conf.HG
286/2011. Condiţiile specifice:
-studii superioare cu diplomă de
licenţă; -vechime în muncă minim
9 ani. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Valea
Călugărească, după cum urmează:
-12-25 octombrie 2016 -termenul
de depunere a dosarelor; -28
octombrie 2016 -selecţia dosarelor;
-02 noiembrie 2016 -proba scrisă,
ora 10.00; -04 noiembrie 2016
-interviul, ora 10.00. Relaţii suplimentare: tel.0244.235.444;
0764.967.077; Compartiment
Resurse Umane -Viorica Mocanu.
l Spitalul Orăşenesc Făget, cu
sediul în localitatea Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiş,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: Îngrijitoare
-un post la Compartimentul Laborator analize medicale, studii
-şcoală generală, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 26.10.2016, ora 10.00;
-Proba practică în data de
26.10.2016, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 26.10.2016, ora
14.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-îndeplinesc condiţiile de studii;
-nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului
ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul; -au o
stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează;
-vechimea în muncă necesară -3
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 18.10.2016, ora 15.00, la
sediul Spitalului Orăşenesc Făget,
str.Spitalului, nr.4. Relaţii suplimentare la sediul: Spitalului
Orăşenesc Făget, persoană de
contact: Lera Virginica, telefon:
0256.320.860, int.19, fax:
0256.320.039.
l Institutul Național de Boli
Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei temporar
vacante, durată determinată,
conform HG 286/2011. Numele
funcţiei: -1 (un) post Brancardier
(G); Compartiment Primiri
Urgenţe de Specialitate; -1 (un)

post Statistician medical (M);
Birou Informatică şi Arhivă Medicală. Concursul se va desfăşura
astfel: -Testarea psihologică în
data de 26 octombrie 2016 -ora
10.00 -la sediul institutului; -Proba
scrisă în data de 28 octombrie
2016, ora 10.00; -Proba practică în
data de 02 noiembrie 2016, ora
10.00; -Termenul de depunere a
dosarelor: 18 octombrie 2016.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii pentru
funcţia de brancardier (G): -şcoală
generală (G); -nu necesită vechime
în funcţie. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de statistician
medical (M): -diplomă de studii
medii de specialitate sau diplomă
de studii medii; -concurs pentru
ocuparea postului; -6 luni vechime
în activitate. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Institutului Național de
Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei
Balş”. Relaţii suplimentare la
sediul: Institutul Național de Boli
Infecțioase “Prof.Dr.Matei Balş”,
persoană de contact: ref.Stroe
Mihaela, telefon: 021.201.09.80,
interior: 3055, e-mail: anca.stroe@
mateibals.ro.
l Primăria Sectorului 6 organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale de conducere
vacante, astfel: -1 post de Director
General- Administraţia Pieţelor
Sector 6. Concursul se organizează
la sediul Primăriei Sectorului 6:
Proba scrisă în data de 02.11.2016
orele 10.00. Interviu: data şi ora
vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere se pot depune în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul
Oficial partea a III-a, la sediul
Primăriei Sectorului 6 şi trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G.286/2011. Data limită de
depunere a dosarelor este
25.10.2016. Condiţiile de participare şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Primăriei Sector
6 www.primarie6.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei Sector 6, Serviciul
Managementul Resurselor
Umane, persoana de contactsecretarul comisiei de concurs,
et.1, cam. 32 sau la tel./fax
0376.204.439.
l În conformitate cu prevederile
H.G. nr.611/2008 cu modificările şi
completările ulterioare şi a Ordonanței nr.45/2008, Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
anunță scoaterea la concurs a
următoarelor 2(două) funcții
publice de execuție vacante de
consilier superior din cadrul
Direcției Generale Politici Agricole şi Industrie Alimentară–
Serviciul RICA, în data de
24.10.2016, proba scrisă. Direcția
Generală Politici Agricole şi
Industrie Alimentară Serviciul
RICA. 1. Consilier SuperiorCondiții specifice: -studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul: ingineria sistemelor,
calculatoare şi tehnologia informaţiei; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
-cunoştințe de operare pe calculator în domeniile C#, SQL Server,

Net 4.5, IIS; dobândite cu certificat/ adeverință absolvire cursuri
de perfecționare acreditate. 2.
Consilier Superior- Condiții specifice: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul: ştiinţe
economice- contabilitate; -vechime
în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice:
minimum 9 ani; -cunoştinţe de
operare/ programare pe calculator:
Microsoft Word, Microsoft Excel,
navigare Internet, serviciul de
poşta electronică- nivel avansat;
dobândite cu certificat/ adeverință
absolvire cursuri de perfecționare
acreditate. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs în termen de 8
zile de la data publicării
(11.10.2016). Bibliografia, condiţiile specifice de participare
precum şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere
vor fi afişate la sediul instituţiei
din B-dul. Carol I nr.24, sector 3,
Bucureşti şi vor fi publicate pe
pagina de web www.madr.ro.
Concursul va avea loc la sediul
M.A.D.R..
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu sediul în
Craiova, str.C.S.Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unui post vacant, corespunzător
funcţiilor contractuale de execuţie
de consilier gr.II (contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată) la Biroul Resurse
Umane şi Interogare Baze de Date
din cadrul Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Dolj, în
temeiul HG 286/23.03.2011, modificată şi completată. Concursul se
va desfăşura astfel: proba scrisă în
data de 02.11.2016, ora 10.00,
proba interviu în data de
07.11.2016, ora 10.00. Pentru

participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
sau studii universitare cu diplomă
de licenţă, specializarea: Automatică şi Informatică Aplicată, Ingineria Sistemelor Multimedia şi
Electronică Aplicată, vechime în
specialitatea studiilor: minim 6
luni. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 26.10.2016 inclusiv, ora
16,00, la sediul OCPI Dolj,
cam.104. Relaţii suplimentare la
sediul
OCPI
tel.
0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax 0251.418.018, e-mail
dj@ancpi.ro. Persoană de contact
Duduleanu Veronica.
l Anunţ privind ocuparea prin
examen/concurs pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale de execuţie vacante de
educator la Compartimentul
Centrul de zi pentru copii din
cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului. În temeiul prevederilor art.7 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, Primăria Oraşului
Horezu, cu sediul în oraşul
Horezu, str.1 Decembrie, nr.7,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii contractuale
de execuţie vacante, respectiv
Educator la Compartimentul
Centrul de zi pentru copii din
cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului oraşului Horezu,
astfel: Data desfăşurării concursului: -selecția dosarelor

27.10.2016; -proba scrisă în data
de 03.11.2016, ora 10.00. Dosarele
de înscriere se pot depune la
sediul instituţiei, compartimentul
Resurse Umane, Juridic, în perioada 13.10.2016-26.10.2016, ora
16.00. Condiţii de participare la
concurs: -Educator: -Nr.posturi: 2;
-Nivel studii: Studii superioare
absolvite cu diplomă de licență în
ştiințe ale educației sau studii
superioare de scurtă durată care
au absolvit colegiul de institutori;
-Vechime: Fără vechime. Calendarul concursului: -Depunerea
dosarelor: termen 13.10.201626.10.2016; -Selecţia dosarelor:
termen 27.10.2016; -Proba scrisă:
03.11.2016, ora 10.00; -Depunere
contestaţii proba scrisă:
04.11.2016; -Afişarea rezultatelor
după contestaţii: termen
04.11.2016; -Interviul: 08.11.2016,
ora 11.00; -Rezultatul final al
concursului: termen 10.11.2016.
Bibliografia de concurs şi actele
necesare înscrierii la concurs se
afişează la sediul instituției. Date
de contact ale secretarului comisiei: Tudorescu Daniel -Biroul
Juridic, Administrație Locală,
Resurse Umane, Salarizare,
0250.860.190.
l Institutul Național de Boli
Infecțioase „Prof.Dr.Matei Balş”,
cu sediul în localitatea Bucureşti,
str.Dr.Calistrat Grozovici, nr.1,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, durată nedeterminată,
conform HG 286/2011. Numele
funcţiei: -1 (un) post îngrijitoare
(G); Secţia Clinică III Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post îngrijitoare (G); Secţia Clinica V Boli
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post
îngrijitoare (G); Spitalizare de zi HIV/SIDA şi Boli Infecţioase
Adulţi; -1 (un) post îngrijitoare
(G); Compartiment Primiri
Urgenţe de Specialitate; -1 (un)
post îngrijitoare (G); Secţia Clinică
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XII Terapie Intensivă Copii; -1
(un) post infirmieră (G); Secţia
Clinică X Boli Infecţioase Copii;
-1 (un) post infirmieră (G); Secţia
Clinică XII Terapie Intensivă
Copii; -1 (un) post Agent D.D.D.
debutant (G); Serviciul de Supraveghere, Prevenire şi Control al
Infecţiilor Nozocomiale; -1 (un)
post asistent medical, specialitatea
generalist (PL) -Biberonerie; -1
(un) post asistent medical debutant, specialitatea generalist (PL)
-Secţia Clinică IX Boli Infecţioase
Copii; -1 (un) post asistent
medical, specialitatea generalist
(PL) - Secţia Clinică VI Boli Infecţioase Adulţi; -1 (un) post asistent
medical, specialitatea generalist
(PL) -Secţia Clinică VIII Boli
Infecţioase HIV/SIDA Copii; -1
(un) post asistent medical, specialitatea generalist (PL) -Secţia
Clinică III Boli Infecţioase Adulţi.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Testarea psihologică în data de 02
noiembrie 2016, ora 10.00, la
sediul institutului; -Proba scrisă în
data de 4 noiembrie 2016, ora
10.00; -Proba practică în data de 9
noiembrie 2016, ora 10.00;
-Termenul de depunere a dosarelor: 25 octombrie 2016. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de
asistent medical debutant, generalist (PL): -diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -nu necesită vechime în funcţie. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru funcţia de
asistent medical, generalist (PL):
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997; -6 luni vechime
în specialitate. Pentru participarea

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești.
Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești - Serviciul Executare Silită. Dosar executare 24978785. Nr.
25540/06.10.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna Octombrie, Ziua 27. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de
27, luna octombrie, anul 2016, ora 12.00, în localitatea Ploiești, Str. Grigore Gheorghe Cantacuzino, nr. 348, jud. Prahova, se vor vinde la
licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/ terței persoane SC Chemgas Holding Corporation SRL, CUI 24978785: Nr.
crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: Prețul de evaluare sau de pornire al licitației exclusive TVA: 1. Convertor 104 DA/R,
889.434 lei; 2. Turbocompre. amoniac 105 J, 4.567.748 lei; 3. Turbocompresor de aer 101 J, 9.320.667 lei; 4. Reformer secundar 103 D,
6.317.240 lei; 5. Reformer primar 101 B, 13.336.396 lei; 6. Coloană desorbție 102 EA, 1.310.242 lei; 7. Coloană desorbție 102 EB,
1.310.242 lei; 8. Răcitor soluție Carsol 105 CA, 507.965 lei; 9. Răcitor soluție Carsol 105 CB, 507.965 lei; 10. Răcitor soluție Carsol 111 CA,
106.211 lei; 11. Cazan recuperator 102 C, 312.802 lei; 12. Pompă + Motor 143 J, 137.458 lei; 13. Spectofotometru Helios Delta, 9.903 lei;
14. Schimbător de căldură 136 C, 296.964 lei; 15. Răcitor soluție Carsol 111 CB, 124.185 lei; 16. Suﬂantă ﬁltrare aer 101 JV, 201.225 lei;
17. Schimbător de căldură 139 C, 247.290 lei; 18. Flash Tank 1101 F, 358.346 lei; 19. Electrocompresor GA110-7.5 NE, 77.859 lei; 20
Schimbător de căldură 3H - 001, 518.338 lei; 21. Schimbător de căldură 3H - 0012, 114.466 lei; 22. Compresor amoniac, 1.929.557 lei;
23. Regulator turație, 74.272 lei; 24. Sistem NC metru, 3.713.617 lei; 25. Filtru amoniac, 121.286 lei; 26. Turbocompresor de CO2,
9.923.438 lei; 27. Coloană de rectiﬁcare, 91.789 lei; 28. Separator ﬁnal, 64.792 lei; 29. Răcitor E752, 117.104 lei; 30. Fermentator 246
mc, 39.595 lei; 31. Fermentator 246 mc, 39.595 lei; 32. Fermentator 246 mc, 39.595 lei; 33. Fermentator 246 mc, 39.595 lei; 34.
Fermentator 246 mc, 39.595 lei; 35. Fermentator 246 mc, 39.595 lei; 36. Fermentator 386 mc, 43.555 lei; 37. Ventilator V8, 439.585 lei;
38. Ventilator V9, 439.585 lei; 39. Invertor cu transformator, 37.788 lei; 40. Invertor cu transformator, 37.788 lei; 41. Ventilator V10,
439.585 lei; 42. Ventilator V11, 439.585 lei; 43. Invertor turn răcire III, 36.261 lei; 44. Invertor turn răcire III, 36.261 lei; 45. Ventilator
turn răcire III, 439.585 lei; 46. Ventilator turn răcire III, 439.585 lei; 47. Invertor, 37.136 lei; 48. Invertor, 37.136 lei; 49. Degazor,
178.179 lei; 50. Linia nr. 2 apă demineralizată, 1.262.192 lei; 51. Linia nr. 3 apă demineralizată, 1.262.192 lei; 52. Linia nr. 4 apă
demineralizată, 1.262.192 lei; 53. Linia nr. 5 apă demineralizată, 1.262.192 lei; 54. Linia nr. 6 apă demineralizată, 1.262.192 lei; 55.
Turbina Nadrowski, 371.745 lei; 56. Electrocompresor G250-7, 166.876 lei; 57. Electrocompresor G250-7.5, 166.876 lei; 58. Instalație de
tăiat cu plasmă, 14.854 lei; 59. Baterie condensatori 6 kv 2.2, 12.998 lei; 60. Baterie condensatori 6 kv 2.2, 12.998 lei; 61. Invertor PTO,
28.341 lei; 62. Invertor PTO, 28.341 lei; 63. Invertor PTO, 28.341 lei; 64. Aparat cântărit neautomat tip F, 9.447 lei; 65. Basculă auto,
24.734 lei; 66. Instalație det. azot Kjeldahl, 55.704 lei. Total: 67.160.200 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%. Invităm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei
interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele
documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție,
reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice
române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului; e) pentru persoanele juridice străine, actul
de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice
străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale restante.
Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a
patrimoniului național sau altele asemenea. Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz. Împotriva prezentului înscris se poate
introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în
conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și
completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informații
suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244.700930, int 114. Data aﬁșării: 11.10.2016.
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ANUNȚURI

la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de infirmieră:
-şcoala generală (G); -curs de infirmiere; -6 luni vechime în activitate. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii
pentru funcţia de îngrijitoare:
-şcoala generală (G); -concurs
pentru ocuparea postului; -nu
necesită vechime.

CITAȚII
l AS Puca SRL, CUI: 2315889,
Craiova, este chemată în calitate
de pârâtă în 26.10.2016, ora 09.30,
completul cf3, la Judecătoria
Craiova, în dosarul
14146/215/2015 privind acţiunea
formulată în contradictoriu cu
AJFP Dolj.
l Se citează Peţenchea Mona,
Peţenchea Ioana, Ishikawa
Manuela Simona, Prisecaru
Mariana Dorina, Plugaru Paul,
Plugaru Petru, Plugaru Silvia, în
dosar 10889/193/2008* al Judecătoriei Botoşani, la 24 octombrie
2016.
l Se citează numitul Bujor
Adrian domiciliat in Comăneşti,
str. Avram Iancu, bl. 8, sc. C, etaj
4, ap. 14, jud. Bacău, in calitate de
parat la Judecătoria Moineşti,
judeţul Bacău, dosar
3438/260/2015, termen 10.11.2016,
obiect împărțire bunuri comune,
reclamanta fiind Bujor Liliana.
l Picu Nicolae, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Ostroveni, jud.Dolj, este chemat în
calitate de pârât, în dosarul
1978/324/2016 al Judecătoriei
Tecuci, având ca obiect exercitare
autoritate părintească, în ziua de
15.11.2016, în proces cu Popa
Camelia.
l Numitul Ilaş Viorel cu domiciliul în Italia este citat pentru data
de 24 octombrie 2016, la Judecătoria Dorohoi, în calitate de pârât
în dosar nr. 2540/222/2016, reclamanţi fiind Brebu Mihai şi Brebu
Maria, având obiect ,,exercitarea
autorităţii părinteşti”.
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l Se citează Isache Cătălin cu
domiciliul în Comuna Tarcău. Sat
Cazaci, Judeţ Neamţ la Judecătoria Ploieşti, în dosar
18589/281/2015 termen
26.10.2016, ora 09:00 pentru divorţ

modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Covita Dorina, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Calafat, Str.
Cobuz, Bl.A8, ap.10, Jud.Dolj, în
prezent aflată în străinătate cu
domiciliul necunoscut, este
chemată la Judecătoria Tecuci, în
ziua de 08.11.2016, în dosarul
nr.2523/324/2016, în calitate de
pârâta, în proces cu Marian Anton
Sandu şi Marian Elena, pentru
anulare contract vânzare-cumpărare.

l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ - teritorială Comuna
Raucesti, din județul Neamț
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr. 1, începând
cu data de 16.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei comunei Raucesti, conform
art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Numitul Matei Fănel- Mirel este
citat la Judecătoria Braşov, la data
de 03 noiembrie 2016, în dosar
13592/197/2016, pârât în proces
pentru stabilire custodie minor, de
reclamanta Matei Marilena.
l Autoritatea publică locală a
Sectorului 4 al Municipiului
Bucureşti, în temeiul Legii nr.
421/2002, citează public proprietarul/deţinătorul vehiculului, aflat
pe domeniul public, pentru luarea
măsurilor de eliberare a domeniului public, pentru vehiculule:
Volkswagen Passat, culoare albă,
aflat pe şos. Olteniţei nr. 22,
Mercedes, culoare neagră, aflat pe
str. Sabarului nr.37. În caz contrar
se va dispune inventarierea,
expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea într-un loc
special amenajat, respectiv
Şoseaua Berceni nr. 38A, Sector 4,
Bucureşti.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritoriala Băleşti, judeţul
Vrancea anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 42,
începând cu data de 11.10.2016,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul primăriei Băleşti, conform
art. 14 alin (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu

l Anunț prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-teritorială Zerind, din județul
Arad anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.1,
începând cu data de 12.10.2016,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei, conform art. 14
alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, tel/fax 0244 519800, numită
administrator judiciar conform
incheierii din data de 06.10.2016,
pronunţata de Tribunal Bucuresti,
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr.
35171/3/2016, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
debitoarei Etiss Clothing SRL,
sediul social str. Splaiul Independentei, nr.52, et.1, biroul 9,Bucuresti, sector 5, CIF 33306988,

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Ploiești. Administrația Județeană a Finanțelor Publice a Județului Teleorman.
Serviciul Fiscal Municipal Roșiori de Vede. Dosar de executare nr. 51/M. Nr. 45484 din 10.10.2016.
Anunț privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2016, Luna 10, Ziua 10. În temeiul prevederilor art.
250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările
ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 09.11.2016, ora 10.00, în localitatea Roșiorii de Vede, str.
Sfântu Teodor nr. 1, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC
Mag Com SRL, CUI 17271993. cu sediul în Roșiorii de Vede, str. Ciocanaru Lazăr nr. 9 A. Denumirea
bunului mobil, escriere sumară: 1. Autoturism Volkswagen Passat - nr. înmatr. TR 26 MAG, an fabr.
2007. Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Prețul de
evaluare sau de pornire al licitației, exclusiv TVA: 18.300 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 20%.
*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor
mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiﬁcările
ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta
organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor
sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop și până la acel termen să
prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte
de data licitației, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plății taxei de
participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de
pornire a licitației; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele
juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de Oﬁciul Registrului Comerțului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru
persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de
pe actul de identitate/ pașaport; h) dovada emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligații ﬁscale
restante. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ
obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea. Alte
informații de interes pentru cumpărător, după caz. Împotriva prezentului înscris se poate introduce
contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9, alin. (2), lit. d)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare,
când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie. Pentru
informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0247.466521.
Data aﬁșării: 11.10.2016.

J40/7451/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este
21.11.2016. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 11.12.2016.
Termenul pentru solutionarea
eventualelor contestatii si pentru
definitivarea si afişarea tabelului
definitiv al creanţelor este
28.12.2016. Prima adunare a
creditorilor la data de 16.12.2016,
ora 13/00, la sediul administratorului judiciar
l Tribunalul Bucuresti, Secţia a
VII-a Civila. Număr dosar
15503/3/2015. Publicatie de
vanzare. Subsemnatul, CII
Constantin-Vorovenci Daniela, în
calitate de Lichidator judiciar al
debitorului RS Elements SRL (in
faliment, in bankruptcy, en
faillite), cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Str. Dealului,
Nr.8, Bl.F6, Sc.4, Et.4, Ap.70,
Sector 6, societate identificată prin
Cod Unic de Înregistrare
18500912 şi înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr.
J40/4657/2006, conform Încheierii
din data de 20.05.2015 pronunțată
de Tribunalul Bucureşti-Secția a
VII-a Civilă în Dosarul
nr.15503/3/2015, organizeaza licitatii publice cu strigare pe principiul „vazut-placut-cumparat – asa
cum este si unde este” in data de
11.10.2016, 26.10.2016 si
10.11.2016 la ora 17.00 pentru
AUTOTURISMUL si STOCUL
DE MARFA, prezentate in lista
anexata. Pretul de pornire este cel
determinat prin rapoartele de
evaluare si aprobat de Adunarea
Creditorilor. Desfasurarea licitatiilor se va efectua la sediul unde
sunt situate activele: STR.
VASILE TONEANU, Nr.14, Ap.1,
BUCURESTI, SECTOR 3. Ofertele de cumparare se depun cel
mai tarziu cu 24 ore inainte de
data licitatiei, orele 12 a.m. insotite
de documentele de participare
care atesta indeplinirea conditiilor
de calificare si dovada achitarii
garantiei de participare la licitatie
in cuantum de 10% pentru fiecare
bun mobil in parte. Garantia de
participare la licitatie se depune in
contul unic de lichidare al societatii
RS ELEMENTS SRL (in faliment,
in bankruptcy, en faillite), IBAN Lei: RO87 BREL 0002 0011 3642
0100 , deschis la Libra Internet
Bank- Suvursala Berceni. Informatii suplimentare privind descrierea activelor, conditiile de
participare si organizarea licitatiilor puteti solicita la e-mail: daniela.
vorovenci.just@gmail.com.

DISPARIȚII
l La Judecătoria Tulcea a fost
înregistrată cererea cu nr.
3795/327/2016 cu termen de judecată la 08.11.2016, având ca obiect
deschiderea procedurii de declarare a morții numitului Cojan
Vasile, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Tulcea, str. Eternității
nr.40, Bl. N7, Sc.C, ap.10, cu invitația ca orice persoană să comunice datele pe care le cunoaşte în
legătură cu cel dispărut.

SOMAȚII
l Cacarumbas Virginica cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Comuna Telega Sat Telega Str.
Bailor nr. 1335, jud. Prahova in
calitate de asociat al S.C Oaky
Service Com SRL <in faliment> din Voluntari – CUI

427150, este convocat in ziua de
luni 17.10.2016, ora 14 la la sediul
debitoarei, situat in Comuna
Telega, sat Telega, str. Bailor nr.
1335, jud. Prahova, in vederea
inventarierii bunurilor acesteia.
Relatii suplimentare la telefon
0728.878298.
l Rosenthal Morel cu ultimul
domiciliu cunoscut in Bucuresti
Sos. Str. Calea Mosilor nr. 300,
bloc. 58, etaj 7, scara 2, ap. 52,
Sector 2, in calitate de asociat al
S.C Oaky Service Com SRL <in
faliment> –CUI 427150, este
convocat in ziua de luni
17.10.2016, ora 14 la la sediul debitoarei, situat in Comuna Telega,
sat Telega, str. Bailor nr. 1335, jud.
Prahova, in vederea inventarierii
bunurilor acesteia. Relatii suplimentare la telefon 0728.878298.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al
societății Cooperativa Meşteşugărească Mobilă şi Tapițerie, cu
sediul în Bucureşti, Cal. 13 Sept.
nr. 93-95, bl. 83-85, parter, sector 5,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. C40/39/2005, C.U.I.
3398610, convoacă pentru data de
28.10.2016, orele 8,00 Adunare
Generală Extraordinară, şi orele
8,30 aceeaşi dată, Adunare Generală Ordinară, a membrilor cooperatori în activitate. Lucrările
adunărilor vor avea loc la sediul
societății, cu următoarea ordine de
zi: „Dacă societatea se constituie
parte civilă în dosarul nr.
5948/P/3013”, Diverse. Preşedintele Consiliului de Administrație
Ec. Tudor Marioara.
l Convocator. Preşedintele Consiliului de Administrație al S.C.
Piscicola Murighiol S.A., dl. Bodea
Mircea, convoacă prin prezentul
act, in condițiile art. 117 din Legea
31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si
completările ulterioare,
ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de
10.11.2016 la ora 10:00 la următoarea adresa: Bucureşti, str. Tudor
Vianu nr. 42, ap 1 , sector 1, reprezentând sediul Societății Civile de
Avocați Ion Dincă & Asociații, cu
următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Prezentarea situației la zi a SC
Piscicola Murighiol SA; 2. Aprobarea Raportului administratorului
privind stabilirea prețului minim
propus pentru vânzarea A.P.
DRANOV; 3. Aprobarea vânzării
AP DRANOV, prin selecție de
oferte, cu negociere directă; 4.
Aprobarea celorlalte condiții
privind operațiunea de vânzare a
AP DRANOV (garanții de participare, caiet de prezentare, program
vizionare, dată limită de prezentare
oferte, data începerii negocierilor,
etc.); 5. Aprobarea Raportului
administratorului privind modul
de folosire a sumelor obținute din
vânzarea AP Dranov; 6. Diverse.
În cazul în care nu se realizează
cvorumul necesar, se convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor pentru data de
11.11.2016 ora 10:00, în acelaşi loc.
Prezenta convocare a fost emisă
astăzi, 06 Octombrie 2016. Preşedinte Consiliu de Administrație,
Bodea Mircea
l Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”COMNORD”
S.A., persoană juridică română,
având Cod Unic de Înregistrare
1590368, atribut fiscal RO şi
număr de Ordine la Registrul

Comerţului J40/493/1991, cu
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei
nr.136, sector 1, în temeiul prevederilor Actului constitutiv al societăţii şi prevederilor Legii
nr.31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor societăţii pentru
data de 16.11.2016, ora 12.00.
Şedinţa Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor va avea loc
la sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr. 136, sector 1. La
Adunarea Generală Extraordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului
Acţionarilor şi Registrului de
Acţiuni la data de 07.11.2016. Pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme: 1. Ratificarea
Deciziei Consiliului de Administratie din 25 noiembrie 2015,
având următorul conţinut: "Art.1.
Prelungirea facilităţii de credit
acordate de B.R.D. -Groupe
Societe Generale S.A., prin Sucursala Mari Clienţi Corporativi în
Baza contractului de credit nr.
255/08.09.2006 şi actelor adiţionale subsecvente, în valoare
maximă de 6.500.000 EURO,
până la obţinerea acordului Băncii
de reînnoire anuală a facilităţii de
credit menţionate anterior, în
cazul în care acesta survine ulterior datei de 13.05.2016, astfel:
1.1. linie de credit confirmată, în
valoare maximă de 5.000.000
EUR (cinci milioane EUR), utilizată exclusiv de Împrumutatul:
S.C. PROCEMA S.A. pentru
finanţarea activităţii curente; 1.2.
linie pentru emitere de scrisori de
garanţie bancară de către Bancă,
la solicitarea Împrumutaţilor, în
valoare maximă de 6.500.000
EUR (şase milioane cincisute mii
EUR), din care Împrumutatul:
S.C. COMNORD S.A. va putea
solicita utilizări sub forma emiterii
de scrisori de garanţie bancară,
pentru suma maximă totală de
1.500.000 (un milion cinci sute
mii) EUR. Valabilitatea maximă a
scrisorilor de garanţie bancară
emise la solicitarea Împrumutaţilor, în cadrul plafonului conform
pct. 1.2. nu va putea depăşi 5
(cinci) ani, de la data emiterii; Nu
se vor emite scrisori de garanţie
bancară la solicitarea Împrumutaţilor, în calitate de dezvoltatori
pentru proiecte proprii real estate,
sau pentru cele derulate cu Alecsandri Estate Project; 1.3.linie
pentru deschidere de acreditive, în
baza contractelor comerciale
încheiate de Împrumutat cu terţii,
la solicitarea Împrumutatului S.C.
PROCEMA S.A., în valoare
maximă de 6.500.000 EUR (şase
milioane cincisute mii EUR); Valabilitatea maximă a acreditivelor
deschise la solicitarea Împrumutatului, în cadrul plafonului
conform pct. 1.3. nu va putea
depăşi 1 (un) an, de la data deschiderii. Valoarea cumulată a tuturor
utilizărilor facilităţilor 1.1., 1.2. şi
1.3. nu va putea depăşi suma de
6.500.000 EUR (sase milioane
cinci sute mii EUR) şi în cadrul
acesteia S.C. COMNORD S.A. nu
va putea depăşi sublimita menţionată la pct. 1.2.; Art.2. Pentru
garantarea facilităţii de credit nr.
255/08.09.2006 şi actelelor adiţionale subsecvente, în valoare
maximă de 6.500.000 EURO, se
păstrează garanţiile imobiliare
(asupra bunurilor deţinute în
proprietate de societate) şi mobiliare (asupra echipamentelor,
creanţelor izvorate din contractele
comerciale si facturiile emise,
conturile curente prezente si
viitoare), evidenţiate prin actele
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semnate în legatură cu prezenta
facilitate şi constituite pentru
garantarea creditului acordat
societăţii în baza contractului de
credit şi a actelor adiţionale
subsecvente, respectiv garanţiile
constituite de co-împrumutatul
S.C. PROCEMA –Institut de
Cercetare, Proiectare şi Producţie
Experimentală în Domeniul
Construcţiilor şi al Materialelor de
Construcţii S.A.. Pentru garantarea prezentei facilităţi se
păstrează garanţiile constituite de
S.C. COMNORD S.A., respectiv
ipoteca mobiliară asupra conturilor curente prezente şi viitoare
deschise de Împrumutat la B.R.D.
-Groupe Societe Generale S.A.,
Sucursala Mari Clienţi Corporativi, şi soldurilor creditoare ale
acestora, până la concurenta facilităţilor de credit acordate Împrumutatilor. Se menţine calitatea de
Codebitor al S.C. COMNORD
S.A. în cadrul contractului de
credit mai sus menţionat. Art.3.
Împuternicirea Dnei. Negoiţă
Oleana, în calitate de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie,
pentru a semna toate actele necesare în vederea aducerii la îndeplinire a celor hotărâte prin
prezenta.” 2. Ratificarea Deciziei
Consiliului de Administraţie din
11 mai 2016, având următorul
conţinut:„ Art.1. Prelungirea facilităţii de credit acordate de B.R.D.
-Groupe Societe Generale S.A.,
prin Sucursala Mari Clienţi
Corporativi în Baza contractului
de credit nr. 255/08.09.2006 şi
actelor adiţionale subsecvente, în
valoare maximă de 6.500.000
EURO, până la data de
20.07.2016, astfel: 1.1. linie de
credit confirmată, în valoare
maximă de 5.000.000 EUR (cinci
milioane EUR), utilizată exclusiv
de Împrumutatul: S.C.
PROCEMA S.A. pentru finanţarea activităţii curente cu
scadenţa la data de 20.07.2016;
1.2. linie pentru emitere de scrisori
de garanţie bancară de către
Banca, la solicitarea Împrumutatilor, în valoare maximă de
6.500.000 EUR (şase milioane
cincisute mii EUR), cu valabilitatea emiterii până la data de
20.07.2016, din care Împrumutatul: S.C. COMNORD S.A. va
putea solicita utilizări sub forma
emiterii de scrisori de garanţie
bancară, pentru suma maximă
totală de 1.500.000 (un milion
cinci sute mii) EUR. Valabilitatea
maximă a scrisorilor de garanţie
bancară emise la solicitarea
Împrumutaţilor, în cadrul plafonului conform pct. 1.2. nu va
putea depăşi 5 (cinci) ani, de la
data emiterii; Nu se vor emite
scrisori de garanţie bancară la
solicitarea Împrumutaţilor, în
calitate de dezvoltatori pentru
proiecte proprii real estate, sau
pentru cele derulate cu Alecsandri
Estate Project; 1.3.linie pentru
deschidere de acreditive, în baza
contractelor comerciale încheiate
de Împrumutat cu terţii, la solicitarea Împrumutatului S.C.
PROCEMA S.A., în valoare
maximă de 6.500.000 EUR (şase
milioane cincisute mii EUR), cu
valabilitatea deschiderii
20.07.2016. Valabilitatea maximă
a acreditivelor deschise la solicitarea Împrumutatului, în cadrul
plafonului conform pct. 1.3. nu va
putea depăşi 1 (un) an, de la data
deschiderii. Valoarea cumulată a
tuturor utilizărilor facilităţilor 1.1.,
1.2. şi 1.3. nu va putea depăşi
suma de 6.500.000 EUR (şase
milioane cinci sute mii EUR) şi în
cadrul acesteia S.C. COMNORD

S.A. nu va putea depăşi sublimita
menţionata la pct. 1.2. cu valabilitate până la 20.07.2016. Art.2. Se
păstrează garanţiile aferente facilitatii de credit nr. 255/08.09.2006
şi actelelor adiţionale subsecvente,
conform Act Adiţional nr.
62/10.07.2015, la Contractul de
f a c i l i t a t e d e c r e d i t n r.
255/08.09.2006. Art. 3. Modificarea costurilor aferente factilităţii
de credit acordate de B.R.D.
-Groupe Societe Generale S.A.,
prin Sucursala Mari Clienţi
Corporativi în Baza contractului
de credit nr. 255/08.09.2006 şi
actelor adiţionale subsecvente
după cum urmează: Capitolul VI.
Rata Dobânzii, se modifică şi va
avea următorul cuprins: „Art. 6.1.
Rata dobânzii este suma: -Ratei
dobanzii de piaţă, şi a –Marjei.
Aceasta este aplicabilă facilităţii
de credit prevăzută la Art. 2.3. pct.
1.1., pentru utilizarea căreia
Împrumutatul va plăti Băncii
următoarele dobânzi: -pentru
creditele utilizate în EUR:
EURIBOR la 1 luna (EURIBOR
1M) plus o marjă de 2,10% pe an;
-pentru creditele utilizate în USD:
LIBOR la 1 luna (LIBOR 1M)
plus o marjă de 2,50% pe an;
-pentru creditele utilizate în RON:
ROBOR la 1 luna (ROBOR 1M)
plus o marjă de 1,50% pe an.” În
cazul în care valoarea indicelui
monetar ROBOR/EURIBOR/
LIBOR este negativă, valoarea
ROBOR/EURIBOR/LIBOR utilizată de Bancă pentru calcularea
dobânzii creditului va fi considerată a fi zero. ” Art. 8.1. din Capitolul VIII. Comisioane, se
modifică şi va avea următorul
cuprins:„Art. 8.1. Pentru creditele
acordate, Banca percepe următoarele comisioane: -comision de
acordare: 0,15% flat, aplicat la
valoarea facilităţii acordate
conform art. 2.3.; -comision de
gestiune: 0,15% pe an, aplicat la
valoarea facilităţii acordate
conform art. 2.3. pct. 1.1. şi plătibil
lunar; -comision de neutilizare:
0,20% pe an, aplicat la valoarea
facilităţii acordate conform art.
2.3. pct. 1.1. Pentru eliberarea
fiecărei scrisori de garanţie
bancară acordată, la solicitarea
Împrumutaţilor, Banca percepe
următoarele comisioane: -comision de emitere pentru fiecare
scrisoare de garanţie bancară- Nu
se aplică; -comision de risc de
0,6% pe an, calculat şi plătibil
trimestrial şi în avans la soldul
fiecărei scrisori de garanţie
bancară emisă de Bancă la solicitarea Împrumutaţilor; -comision
de modificare (suma sau validitate
LG) de 0,05% f lat, aplicat la
valoarea acesteia; -alte comisioane
practicate de Bancă la un nivel
standard. Pentru deschiderea
fiecarui acreditiv, la cererea
Împrumutatului S.C. PROCEMA
S.A., Banca percepe următoarele
comisioane:-comision de deschidere pentru fiecare acreditiv de
0,10% f lat; -comision de plată
pentru fiecare acreditiv de 0,08%
flat, minim 10 EUR, maxim 500
EUR; -alte comisioane practicate
de Bancă, la un nivel standard.”
Art.4. Se modifică în cadrul
Anexei nr. 1 la Contractul de Facilitate de Credit nr. 255/08.09.2006,
Partea I ” Termenii şi Condiţiile
aplicabile Facilităţilor de Credit”
Capitolul V, se modifică Art. 5.1.
următoarele puncte: „Art. 5.1.
Împrumutaţii se obligă: a) să restituie Băncii creditele primite şi să
platească dobanda şi comisioanele,
la termenele şi în sumele convenite
prin prezentul contract. În cazul în
care se va ajunge la executarea

silită a garanţiilor, Împrumutaţii
vor achita inclusiv dobânda calculată la soldul creditelor pe toată
perioada cuprinsă între scadenţa şi
până la ultimul act de executare;
b) să-şi deruleze activitatea
curentă (încasări, plăţi în valută şi
în lei, schimburi valutare) prin
conturi deschise la Bancă, cel
puţin la un nivel proporţional din
cifra de afaceri cu ponderea creditelor/angajamentelor acordate de
BRD în total credite/angajamente
bancare ale grupului, pe întreaga
perioadă de valabilitate a prezentului contract, până la îndeplinirea
integrală a obligaţiilor Împrumutaţilor faţa de Bancă. c) sa respecte
prevederile din prezentul contract
şi actele adiţionale la acesta,
precum şi cererile completate în
vederea executării acestui
contract; d) să folosească creditele
primite numai în scopul pentru
care au fost solicitate şi aprobate,
în condiţiile stabilite prin
prezentul Contract; Creditele
acordate de Bancă nu vor fi utilizate în scop intră-grup sau pentru
tranzacţii imobiliare; e) să înregistreze corect şi la zi, în evidentele
contabile, toate operaţiunile legate
de acordarea şi rambursarea creditelor în conformitate cu normele
legale în vigoare; f) să solicite
acordul prealabil al Băncii în cazul
modificărilor organizatorice şi
statutare (divizare, asociere, modificare acţionariat, modificarea
obiectului de activitate etc); actualul acţionariat trebuie să-şi
păstreze participaţia la capitalul
social şi nu poate fi schimbat fără
acordul prealabil al Băncii
(„ownership-clause”); Orice
acţiune de fuzionare sau divizare
se va face cu acordul prealabil al
Băncii, în maxim 14 zile de la data
prezentării solicitării şi a documentelor necesare; g) să păstreze
în bune condiţii şi să nu înstrăineze garanţiile care au stat la baza
acordării creditelor; h) să depună
la Bancă balanţa de verificare,
bilanţul contabil anual, contul de
profit şi pierderi, precum şi
anexele la acestea împreună cu
raportul comisiei de cenzori sau
certificarea unui expert contabil
autorizat independent sau contabil
autorizat, la termenele prevăzute
de depunere a acestora la Direcţiile Generale ale Finanţelor
Publice şi Controlului Financiar
de Stat Judeţean, cu viza acestora;
Împrumutaţii vor prezenta Băncii,
la solicitarea acesteia, orice situaţie
financiară, astfel pe baza situaţiilor financiare semestriale la iunie
2016, Banca va revizui creditul
acordat până la data de
30.10.2016; Banca îşi rezervă
dreptul de a modifica condiţiile de
finanţare (valoare, garanţii,
clauze) în funcţie de rezultatul
analizei acestor situaţii; i) să
permită Băncii verificarea situaţiei
lor economico-financiare, respectarea destinaţiei creditului
aprobat, existenţa permanentă şi
integrală a garanţiilor şi asigurarea acestora pe toată perioada
de valabilitate a prezentului
contract, până la stingerea tuturor
obligaţiilor pe care le are faţă de
Bancă. În acest scop, Împrumutaţii se obligă să pună la dispoziţia
Băncii documentele necesare şi să
permită accesul împuternicitului
Băncii în incinta firmei sau şantierului, pentru efectuarea de verificări pe teren; j) să nu vandă sau să
transfere în orice mod activele
esenţiale pentru desfăşurarea
activităţii de producţie fasonare
oţel beton, fără acordul scris al
Băncii iar pentru restul activelor
să notifice banca la momentul

tranzacţiei; k) Fără acordul prealabil al Băncii, Împrumutaţii nu
vor crea nici o sarcina asupra nici
unui activ esenţial pentru activitatea de producţie fasonare oţel
beton din patrimoniul lor, cu
excepţia Garanţiilor enumerate în
Anexa nr. 4 la Contractul de
Credit, şi nu vor încheia înţelegeri
prin care activele din bilanţ să
devină obiect de compensaţie cu
alte obligaţii. l) să acorde obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, în orice moment, cel
puţin acelaşi rang cu cel al tuturor
obligaţiilor prezente şi viitoare
asumate în raport cu alţi creditori
(rang pari-passu). n) Împrumutatul Procema se oblig să subordoneze facilităţii de credit acordate
de Bancă, împrumuturile (principalul) curente şi viitoare acordate
de către acţionari/intra-grup;
Rambursarea împrumuturilor
(principalului) acordate Împrumutatului de către acţionarul
Sorin Creteanu, soţia acestuia
Simona Creteanu sau de alte
companii din cadrul grupului, se
va face, în perioada de valabilitate
a prezentului contract, numai cu
acordul prealabil al Băncii; În
cazul nerespectării prezentei
clauze (conform acord de subordonare semnat de către părţi) şi de
distribuire de dividende (6.65
MRON, suma netă permisă a fi
distribuită), Banca va bloca sublimita cash a creditului la valoarea
utilizată la momentul constatării
unei depăşiri cu mai mult de 2%
faţă de nivelul subordonat al
împrumutului acţionar şi/sau
suma netă permisă a fi distribuită.
Orice astfel de depăşire va necesita
acordul prealabil al Băncii al cărei
răspuns va fi furnizat în maxim 14
zile de la data prezentarii solicitării şi a documentelor necesare.
Urmare acordului punctual al
Băncii, privind rambursarea
împrumut acţionar în valoare de
maxim 1 MEUR catre dna
Simona Marilena Creteanu,
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. se obligă ca: -cei doi asociaţi
vor semna şi prezenta Băncii un
acord de subordonare a împrumutului acţionar şi a dividendelor ca
şi condiţie preliminară, într-o
formă agreată de comun acord cu
Banca; rambursarea împrumutului sus menţionat se va realiza
eşalonat pe 36 luni exclusiv din
vânzarea apartamentelor din

proiectele real estate; -sursele de
rambursare a împrumutului acţionar vor fi formate din vânzarea
de proprietăţi real estate fără
sarcini înscrise, astfel doar 50%
din preţul de vânzare al fiecărui
apartament va fi folosit pentru
rambursarea împrumutului acţionar, restul se va menţine în societate;-să prezinte trimestrial Băncii,
situaţia împrumutului acţionar,
situaţia apartamentelor vândute
(nete de TVA), care să conţina şi
preţul de vânzare al acestora şi a
sumelor rambursate către acţionari din vânzarea apartamentelor,
însoţită de copii de pe documentele aferente şi diminuarea corespunzătoare a împrumutului
acţionar; o) Veniturile obţinute din
vânzarea apartamentelor constituite în garanţie în favoarea
Băncii, vor fi folosite pentru:
-diminuarea expunerii BRD,
preţul de vânzare al fiecărui apartament va fi cel puţin egal cu
valoarea de garanţie (care reprezintă 70% din valoarea de piaţă
indicată în ultimele rapoarte de
evaluare întocmite de către un
evaluator agreat de BRD şi
prezentate Băncii); ori -înlocuirea
apartamentului vândut cu un alt
apartament similar, care să fie
evaluat de un evaluator agreat de
Bancă şi a cărui valoare de piaţă,
respectiv valoarea acceptată de
Bancă să fie cel puţin egală cu
valoarea de piaţă, respectiv
valoarea acceptată de Bancă a
apartamentului ipotecat iniţial şi
vândut. În acest sens, Împrumutatul: S.C. PROCEMA S.A., va
prezenta Băncii raport de evaluare
privind estimarea valorii de piaţă
a apartamentului propus spre a fi
ipotecat; Instituirea ipotecii imobiliare asupra noului apartament
astfel adus în garanţie în favoarea
Băncii, se va realiza înainte de
eliberarea de sub garanţie a apartamentului ce urmează a fi
vândut, sau cel mult concomitent
cu aceasta; q) să nu cesioneze sau
să transmită nici un drept şi/sau
obligaţie rezultând din prezentul
contract, fără acordul prealabil
scris al Băncii; p) să notifice
Banca cu privire la încălcarea
oricărei obligaţii asumate prin
prezentul contract, în cel mult 5
zile de la încălcarea acesteia,
precum şi măsura luată de Împrumutaţi pentru remedierea situaţiei;
r) să încheie poliţe de asigurare
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pentru bunurile/activele aduse în
garanţie în favoarea Băncii cu
societăţi de asigurare agreate de
BRD şi să cesioneze în favoarea
Băncii drepturile de despăgubire
rezultate din aceste poliţe de
asigurare; Valoarea poliţelor de
asigurare va acoperi valoarea de
piaţă a bunurilor/ activelor aduse
în garanţie în favoarea Băncii; u)
Împrumutatul: S.C. PROCEMA
S.A., se obligă să prezinte Băncii
anual (la fiecare 12 luni de la
ultima evaluare efectuată),
rapoarte de evaluare întocmite de
evaluatori agreaţi de BRD, privind
bunurile şi activele constituite ca
garanţie în favoarea Băncii; w)
Banca va emite scrisori de garanţie
bancară la solicitarea Împrumutaţilor în limita subplafonului
stabilit în prezentul act adiţional şi
în baza prezentării documentelor
corespunzătoare. În acest sens,
precizăm: Privind emiterea de
scrisori de garanţie bancară de
către Bancă la solicitarea Împrumutatului: S.C. COMNORD S.A.:
-nu vor fi emise scrisori de garanţie
bancară pentru proiecte realestate dezvoltate de S.C.
COMNORD S.A. sau pentru
proiectul Alecsandri Estate;
-creanţele aferente contractelor
comerciale în baza cărora s-au
emis scrisori de garanţie bancară
de buna execuţie şi/sau de restituire avans vor fi cesionate în
favoarea Băncii, cu îndeplinirea
formalităţilor de publicitate
conform prevederilor Codului
Civil. În cazul în care nu se
respecta condiţiile menţionate mai
sus, Împrumutatul S.C.
COMNORD S.A. va asigura
constituirea cash-ului colateral la
valoarea scrisorii de garanţie a
cărei emitere s-a solicitat Băncii,
ce va fi blocat ca garanţie în
favoarea Băncii până la scadenţa
respectivei scrisori de garanţie
bancară. Pentru garantarea scrisorilor de garanţie bancară emise în
baza unor contracte comerciale ale
căror creanţe nu pot fi constituite
în garanţie în favoarea Băncii în
maxim 5 zile lucrătoare (contracte
care au clauza de necesionare),
Împrumutatul se angajează să
deruleze prin BRD creanţele
viitoare aferente acestor contracte;
x) Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. va asigura raportul „Datorii
financiare/EBITDA” la un nivel
mai mic de 3,5X (verificare pe
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ANUNȚURI

MARȚI / 11 OCTOMBRIE 2016

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația pentru Contribuabili Mijlocii constituită la nivelul Regiunii Ploiești Serviciul Executare Silită. Dosar de executare nr. 24978785. Nr. 25536 din 06.10.2016. Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. Anul 2016 luna Octombrie ziua 27. În temeiul
prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27 luna octombrie ora 12.00 anul 2016 în
localitatea Ploiești, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 348, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL, CUI 24978785:
Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 2, Bloc 10: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 197.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
98.500 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 5, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 93,63 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 248.500 lei (exclusiv TVA). apartament nr. 6, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 61,71 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 163.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în
Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 92.61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 243.300 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița,
Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A, în suprafață de 58.85 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 153.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc A,
în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 150.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 78,08 mp, preț
de evaluare/ de pornire al licitației 196.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 94.01 mp, preț de evaluare/ de pornire al
licitației 237.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 98.500 lei (exclusiv
TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 204.700 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6,
situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 157.100 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud
Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 202.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2,
Bl 10, Sc B, în suprafață de 94,01 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 244.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de
59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 153.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/
de pornire al licitației 150.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 2, Bl 10, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
196.400 lei (exclusiv TVA). Apartamente situate în Mun. Slobozia, Jud. Ialomița, Str. Razoare, nr. 4, Bloc 12: - apartament nr. 1, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în
suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 197.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 2, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,16 mp, preț de
evaluare/ de pornire al licitației 234.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 39,07 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației
98.500 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,09 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 207.300 lei (exclusiv TVA). apartament nr. 5, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 93,43 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 248.000 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 6, situat în
Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 156.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița,
Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,08 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 205.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 8, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A,
în suprafață de 92,61 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 243.300 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp,
preț de evaluare/ de pornire al licitației 203.700 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 92,61 mp, preț de evaluare/ de pornire
al licitației 240.900 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 153.600 lei
(exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 78,29 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 197.400 lei (exclusiv TVA). - apartament
nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc A, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitației 150.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 3, situat în Mun. Slobozia,
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 237.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 4, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4,
Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 206.800 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 7, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de
78,08 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 205.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 9, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de
pornire al licitație 155.200 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 10, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 202.600 lei
(exclusiv TVA). - apartament nr. 11, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 94,21 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 245.100 lei (exclusiv TVA). - apartament
nr. 12, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,04 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 153.600 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 13, situat în Mun. Slobozia,
Jud Ialomița, Str Razoare, nr. 4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 77,88 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 196.400 lei (exclusiv TVA). - apartament nr. 14, situat în Mun. Slobozia, Jud Ialomița, Str Razoare, nr.
4, Bl 12, Sc B, în suprafață de 59,78 mp, preț de evaluare/ de pornire al licitație 150.800 lei (exclusiv TVA). Platforma Industrială: 1. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Platforma Administrativă
(lotul nr. 10) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomița, șos. Călărași, km. CF 9624, UAT Slobozia, jud. Ialomița. Număr cadastral: 2378/10 (teren): Denumire:, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9624, 2378/10, 19.594,00 mp, 2.126.226 lei; Total Teren: 2.126.226 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C76, Dispecerat AMA, P+2E, 698,04 mp, 2.094,12 mp, 1.675,30 mp, 1.529.141 lei; 2, C77, Pivniţă, S, 26,89 mp, 26,89 mp, 21,51 mp, 5.463 lei; 3, C78, Magazie alimente, P, 60,12 mp, 60,12
mp, 48,10 mp, 17.195 lei; 4, C79, Magazie, P, 88,87 mp, 88,87 mp, 71,10 mp, 25.418 lei; 5, C80, Cantină, -, 697,08 mp, 697,08 mp, 557,66 mp, 395.016 lei; 6, C81, Magazie, P, 23,37 mp, 23,37 mp, 18,70 mp,
6.684 lei; 7, C82, Club Amonil, P, 354,22 mp, 354,22 mp, 283,38 mp, 192.205 lei; 8, C82/1, Staţie auto, P, 77,00 mp, 77,00 mp, 61,60 mp, 19.759 lei; 9, C83, Magazie, P, 25,38 mp, 25,38 mp, 20,30 mp, 7.259
lei; 10, C84, Anexe gospodăreşti, P, 97,19 mp, 97,19 mp, 77,75 mp, 20.575 lei; 11, C85, Pavilion administrativ, P+2E, 433,85 mp, 1.301,55 mp, 1.041,24 mp, 618.570 lei; 12, C86, Hol trecere, P, 22,90 mp,
22,90 mp, 18,32 mp, 10.590 lei; 13, C87, Post control, P, 36,17 mp, 36,17 mp, 28,94 mp, 10.345 lei; 14, C88, Sală şedinţă + centrală telefonică, P, 529,03 mp, 529,03 mp, 423,22 mp, 288.474 lei; 15, C89, Punct
desfacere antidot, P, 15,01 mp, 15,01 mp, 12,01 mp, 4.293 lei; 16, C90, Remiză PSI, P, 290,41 mp, 290,41 mp, 232,33 mp, 158.812 lei; 17, C91, Magazie, P, 5,35 mp, 5,35 mp, 4,28 mp, 1.535 lei; 18, C92,
Laborator central, P+1E, 976,87 mp, 1.953,74 mp, 1.562,99 mp, 970.307 lei; 19, C93, Magazie, P, 25,56 mp, 25,56 mp, 20,45 mp, 7.310 lei; 20, C94, Garaje, P, 73,68 mp, 73,68 mp, 58,94 mp, 21.073 lei; 21,
C95, Garaje PSI, -, 126,88 mp, 126,88 mp, 101,50 mp, 36.289 lei; Total Clădiri: 6.339,62 mp, 4.346.313 lei. Total General: 6.472.539 lei. 2. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31909, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa Număr cadastral: 2378/5/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31909, 2378/5/2, 5.594,00 mp, 531.218 lei; Total Teren: 531.218 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: 1, C58, Depozit uree vrac II, P, 5.594,00 mp, 5.594,00 mp, 4.475,20 mp, 912.983 lei; Total Clădiri: 912.983 lei. Total General: 1.444.201 lei. 3. Teren intravilan, clădiri amplasament
industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp),
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31904, 2378/6/2, 36,00 mp, 3.617 lei; Total Teren: 3.617 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, turn, 36,00 mp, 36,00 mp, 28,80 mp, 22.362 lei; Total Clădiri: 22.362 lei;Total General: 25.979 lei. 4. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4 , CF 31904, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/3 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31904, 2378/6/2, 36,00 mp, 3.617 lei; Total Teren: 3.617 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C60, Turn benzi, turn, 36,00 mp, 36,00 mp, 28,80 mp, 22.362 lei; Total Clădiri: 22.362 lei. Total General: 25.979 lei. 5. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie)
situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31907, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/4 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: Teren intravilan, CC, 31907, 2378/6/4, 425,00 mp, 44.306 lei; Total Teren: 44.306 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C61, Hală fabricaţie uree III, P+2E, 425,00 mp, 1.275,00 mp, 1.020,00 mp, 196.861 lei; Total Clădiri: 196.861 lei. Total General: 241.167 lei. 6. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi
construcţie) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31906, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/5 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la
licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 31906, 2378/6/5, 343,00 mp, 35.716 lei; Total Teren: 35.716 lei. Total General: 35.716 lei. 7. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie)
situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,CF 31910, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/6 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: Teren intravilan, CC, 31910, 2378/6/6, 246,00 mp, 25.770 lei; Total Teren: 25.770 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C63, Turn granulare, Turn, 246,00 mp, 246,00 mp, 196,80 mp, 133.830 lei; Total Clădiri: 133.830 lei. Total General: 159.600 lei. 8. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în
Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 31905, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/6/8 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA:
Teren intravilan, CC, 31905, 2378/6/8, 506,00 mp, 52.444 lei; Total Teren: 52.444 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C65,
Anexa TS, P, 506,00 mp, 506,00 mp, 404,80 mp, 92.609 lei; Total Clădiri: 92.609 lei. Total General: 145.053 lei. 9. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - (teren şi construcţie) situat în Loc. Slobozia,
jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 33619, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/5/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan,
CC, 33619, 2378/5/1, 5.122,00 mp, 509.517 lei; Total Teren: 509.517 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C59, Turn
întoarcere benzi, turn, 97,76 mp, 97,76 mp, 78,21 mp, 9.009 lei; Total Clădiri: 9.009 lei. Total General: 518.526 lei. 10. Teren intravilan - (teren) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
33044, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 33044 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 33044, 33044, 8.521,00 mp, 808.807
lei; Total Teren: 808.807 lei. Total General: 808.807 lei. 11. Teren intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9350/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa.
Număr cadastral: 2378/31/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9350/N nou 33458, 2378/31/2, 1.044,00 mp, 99.010 lei; Total Teren:
99.010 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/2, Drum incintă în indiviziune, P, 1.044,00 mp, 1.044,00 mp, 12.713 lei; Total
Clădiri: 12.713 lei. Total General: 111.723 lei. 12. Teren intravilan - Lot nr. 31 - drum (DR), lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9349/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr
cadastral: 2378/31/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9349/N nou 33460, 2378/31/1, 23.414,95 mp, 1.905.602 lei; Total Teren:
1.905.602 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, 2378/31/1, Drum incintă în indiviziune, P, 23.414,95 mp, 23.414,95 mp, 0,00
mp, 285.129 lei; Total Clădiri: 285.129 lei. Total General: 2.190.731 lei. 13. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 1 - Bază auto situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/1, 6.040,00 mp,
600.841 lei; Total Teren: 600.841 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Atelier auto, P, 229,53 mp, 229,53 mp, 183,62 mp,
85.302 lei; 2, C2, Staţie transport auto, P, 584,20 mp, 584,20 mp, 467,36 mp, 179.891 lei; 3, C3, Staţie transport auto birouri, P, 190,58 mp, 190,58 mp, 152,46 mp, 63.238 lei; 4, C4, Cabină poartă, P, 14,62
mp, 14,62 mp, 11,70 mp, 970 lei; Total Clădiri: 329.402 lei. Total General: 930.243 lei. 14. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 2 – Spălare vagoane situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa,
şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC,
7715/N, 2378/2, 55.716,00 mp, 4.282.291 lei; Total Teren: 4.282.291 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C5, Cabina poartă, P, 9,61
mp, 9,61 mp, 7,69 mp, 792 lei; 2, C6, Platformă rezervoare, P, 28,19 mp, 28,19 mp, 22,55 mp, 7.506 lei; 3, C7, Staţie compresoare aer, suprateran, 305,78 mp, 305,78 mp, 244,62 mp, 72.086 lei; 4, C8,
Rezervor apă, suprateran, 28,13 mp, 28,13 mp, 22,50 mp, 12.075 lei; 5, C9, Cheson, P, 15,68 mp, 15,68 mp, 12,54 mp, 3.495 lei; 6, C10, Decantor, Semiîngropat, 65,73 mp, 65,73 mp, 52,58 mp, 10.619 lei; 7,
C11, Casă basculă, P, 13,40 mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 2.168 lei; 8, C12, Rampă basculă, Suprateran, 63,66 mp, 63,66 mp, 50,93 mp, 4.286 lei; 9, C13, Rampă auto, suprateran, 67,00 mp, 67,00 mp, 53,60 mp,
2.209 lei; 10, C14, Depozit catalizatori, P, 383,66 mp, 383,66 mp, 306,93 mp, 22.137 lei; 11, C15, Rampă auto, suprateran, 111,06 mp, 111,06 mp, 88,85 mp, 8.056 lei; 12, C16, Rampă spălare vagoane, P,
713,43 mp, 713,43 mp, 570,74 mp, 178.772 lei; 13, C17, Depozit ﬁer vechi, P, 698,20 mp, 698,20 mp, 558,56 mp, 172.654 lei; 14, C19, Depozit prod. refractare, P, 674,38 mp, 674,38 mp, 539,50 mp, 167.385
lei; 15, C20, Stație epurare, S, 58,92 mp, 58,92 mp, 47,14 mp, 4.862 lei; 16, C21, Bazin aerare, suprateran, 393,48 mp, 393,48 mp, 314,78 mp, 100.545 lei; 17, C22, Depozit carbid, P, 79,06 mp, 79,06 mp,
63,25 mp, 15.640 lei; 18, C23, Depozit, P, 123,68 mp, 123,68 mp, 98,94 mp, 30.698 lei; 19, C24, Anexă remiză, P, 31,77 mp, 31,77 mp, 25,42 mp, 8.184 lei; 20, C25, Anexă remiză, P, 12,30 mp, 12,30 mp, 9,84
mp, 3.168 lei; 21, C26, Remiză C.F., P, 657,40 mp, 657,40 mp, 525,92 mp, 169.969 lei; 22, C27, Magazie, P, 22,20 mp, 22,20 mp, 17,76 mp, 5.673 lei; 23, C28, Remiză auto, P, 732,00 mp, 732,00 mp, 585,60
mp, 188.554 lei; 24, C29, Magazie, P, 40,95 mp, 40,95 mp, 32,76 mp, 9.932 lei;
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25, C30, Anexe gospodaresti, P+1E, 40,95 mp, 81,90 mp, 65,52 mp, 3.645 lei; 26, C31, Anexe gospodăreşti, P, 489,84 mp, 489,84 mp, 391,87 mp, 21.803 lei; 27, C32, Anexe gospodăreşti, P, 74,19 mp, 74,19
mp, 59,35 mp, 3.302 lei; 28, C33, Cabină poartă, P, 10,99 mp, 10,99 mp, 8,79 mp, 2.536 lei; Total Clădiri: 1.232.753 lei. Total General: 5.515.044 lei. 15. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul
nr. 4 - Ambalare expediţie etapa III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/4 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/4, 20.284,00 mp, 1.558.841 lei; Total Teren: 1.558.841 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp),
Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C51, Depozit containere, P, 545,10 mp, 545,10 mp, 436,08 mp, 37.682 lei; 2, C52, Staţie expediţie, suprateran, 553,31 mp, 553,31 mp, 442,65 mp, 28.687
lei; 3, C53, Staţie expediţie, P+2E, 305,78 mp, 917,34 mp, 733,87 mp, 126.829 lei; 4, C54, Staţie expediţie, suprateran, 549,29 mp, 549,29 mp, 439,43 mp, 37.972 lei; 5, C55, Staţie electrică, P, 79,84 mp,
79,84 mp, 63,87 mp, 27.817 lei; 6, C56, Turn benzi, turn, 64,55 mp, 64,55 mp, 51,64 mp, 20.562 lei; 7, C57, Turn benzi, turn, 97,17 mp, 97,17 mp, 77,74 mp, 38.691 lei; Total Clădiri: 318.241 lei. Total General:
1.877.082 lei. 16. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 11 - Instalaţie CO2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr
cadastral: 2378/11 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/11, 1.620,00 mp, 160.948 lei; Total Teren: 160.948 lei. Nr. Crt.,
Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C103, Instalaţie CO2 lichid, P, 80,18 mp, 80,18 mp, 64,14 mp, 21.810 lei; Total Clădiri: 21.810 lei.
Total General: 182.758 lei. 17. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/1, 4.687,00 mp,
466.115 lei; Total Teren: 466.115 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C106, Instalaţie tehnologică CET II, suprateran,
1.603,23 mp, 1.603,23 mp, 1.282,58 mp, 348.879 lei; 2, C107, Tablou - DA + Casă pompe CET II, P+1E, 198,18 mp, 396,36 mp, 317,09 mp, 85.272 lei; 3, C107/1, Anexă T.S. + Vestiare, P, 116,53 mp, 116,53
mp, 93,22 mp, 26.703 lei; 4, C108, Post trafo, P, 49,49 mp, 49,49 mp, 39,59 mp, 15.601 lei; 5, C109, Aer tehnic, P, 106,86 mp, 106,86 mp, 85,49 mp, 25.192 lei; Total Clădiri: 501.646 lei. Total General: 967.761
lei. 18. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/1 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/1, 1.418,81 mp, 141.055 lei;
Total Teren: 141.055 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C112, Secţie înaltă + joasă presiune CET II, suprateran, 1.418,81
mp, 1.418,81 mp, 1.135,05 mp, 339.154 lei; Total Clădiri: 339.154 lei. Total General: 480.209 lei. 19. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul
12/2/2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/2 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire
la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/2, 31,29 mp, 3.165 lei; Total Teren: 3.165 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, C113, Post trafo, P, 31,29 mp, 31,29 mp, 25,03 mp, 10.110 lei; Total Clădiri: 10.110 lei. Total General: 13.275 lei. 20. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie
uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/3 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/3 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/3, 73,01 mp, 904 lei; Total Teren: 904 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su
(mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C114, Staţie electrică, P+1E, 31,29 mp, 62,58 mp, 50,06 mp, 9.430 lei; Total Clădiri: 9.430 lei. Total General: 10.334 lei. 21. Teren intravilan, clădiri amplasament
industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/4 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/4
(teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/4, 512,46 mp, 53.348 lei; Total Teren: 53.348 lei. Nr. Crt., Nr. cad,
Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C115, Hală compresie CO2, P, 512,40 mp, 512,40 mp, 409,92 mp, 177.392 lei; Total Clădiri: 177.392 lei.
Total General: 230.740 lei. 22. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/5 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF
7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/5 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/5,
238,37 mp, 23.509 lei; Total Teren: 23.509 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C116, Platformă tehnologică, suprateran, 238,37 mp,
238,37 mp, 190,70 mp, 61.732 lei; Total Clădiri: 61.732 lei. Total General: 85.241 lei. 23. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 – Instalaţie uree II - CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/6 situat
în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/6 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie
exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/6, 13,40 mp, 1.356 lei; Total Teren: 1.356 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv
TVA: 1, C117, Rezervor, suprateran, 13,40 mp, 13,40 mp, 10,72 mp, 3.216 lei; Total Clădiri: 3.216 lei. Total General: 4.572 lei. 24. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II
- CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/7 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/7 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/7, 22,33 mp, 2.261 lei; Total Teren: 2.261 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp),
Su (mp): 1, C118, Rezervor, suprateran, 22,33 mp, 22,33 mp, 17,86 mp; Total Clădiri: 5.522 lei. Total General: 7.783 lei. 25. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET
II - lotul 12/2 - lotul 12/2/8 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/8 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/8, 310,71 mp, 30.743 lei; Total Teren: 30.743 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su
(mp): 1, C111, Turn granulare, turn, 310,71 mp, 310,71 mp, 248,57 mp; Total Clădiri: 76.834 lei. Total General: 107.577 lei. 26. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/9 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/9 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/9, 40,85 mp, 4.069 lei; Total Teren: 4.069 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp),
Su (mp): 1, C110, Turn benzi, turn, 40,85 mp, 40,85 mp, 32,68 mp; Total Clădiri: 12.996 lei. Total General: 17.065 lei. 27. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II - CET II
- lotul 12/2 - lotul 12/2/10 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/10 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/10, 33,98 mp, 3.165 lei; Total Teren: 3.165 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp):
1, C119, Rezervor clei urelit, suprateran, 33,98 mp, 33,98 mp, 27,18 mp; Total Clădiri: 8.403 lei. Total General: 11.568 lei. 28. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 12 - Instalaţie uree II CET II - lotul 12/2 - lotul 12/2/11 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/12/2/11 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/12/2/11, 3.046,79 mp, 302.907 lei; Total Teren: 302.907 lei. Total General: 302.907 lei. 29. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 13 - Turn răcire - ﬁltrare uree III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/13 (teren): Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/13, 3.630,00 mp, 361.228 lei; Total Teren: 361.228 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C120, Turn răcire apă industrială, turn, 1.011,80 mp, 1.011,80 mp, 809,44 mp, 49.457 lei; 2, C121, Staţie ﬁltrare, suprateran,
96,09 mp, 96,09 mp, 76,87 mp, 23.762 lei; 3, C121/1, Platformă tehnologică, suprateran, 381,61 mp, 381,61 mp, 305,29 mp, 94.366 lei; 4, C122, Rezervor apă brută, semiîngropat, 121,62 mp, 121,62 mp,
97,30 mp, 38.510 lei; 5, C123, Turn întoarcere benzi, turn, 79,84 mp, 79,84 mp, 63,87 mp, 11.372 lei; Total Clădiri: 217.467 lei. Total General: 578.695 lei. 30. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial Lotul nr. 14 - Depozite/ Magazii situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/14 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa
(mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/14, 5.202,00 mp, 493.693 lei; Total Teren: 493.693 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su
(mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C123/1, Turn întoarcere benzi, turn, 23,25 mp, 23,25 mp, 18,60 mp, 5.999 lei; 2, C124, Magazie var, P, 229,58 mp, 229,58 mp, 183,66 mp, 49.952 lei; 3, C125, Depozit var,
P, 305,84 mp, 305,84 mp, 244,67 mp, 66.544 lei; 4, C126, Magazie, P, 288,45 mp, 288,45 mp, 230,76 mp, 62.760 lei; 5, C127, Turn întoarcere nitrocalcar, turn, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 2.949 lei; 6,
C127/1, Turn benzi, turn, 28,70 mp, 28,70 mp, 22,96 mp, 7.405 lei; 7, C127/2, Turn benzi, turn, 23,17 mp, 23,17 mp, 18,54 mp, 5.978 lei; Total Clădiri: 201.588 lei. Total General: 695.281 lei. 31. Teren
intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 15 - Atelier mecanic + magazie centrală situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral:
2378/15 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/15, 17.957,00 mp, 1.542.565 lei; Total Teren: 1.542.565 lei. Nr.
Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Valoare estimată în lei (CIN): 1, C128, Rampă, suprateran, 319,37 mp, 319,37 mp, 255,50 mp, 64.746 lei; 2, C129, Magazie centrală, P,
3.182,02 mp, 3.182,02 mp, 2.545,62 mp, 610.887 lei; 3, C130, Rampă, suprateran, 109,12 mp, 109,12 mp, 87,30 mp, 22.122 lei; 4, C131, Atelier mecanic, P, 5.851,10 mp, 5.851,10 mp, 4.680,88 mp,
1.553.898 lei; 5, C132, Atelier mecanic + birouri, P+2E, 446,20 mp, 1.338,60 mp, 1.070,88 mp, 165.499 lei; 6, C133, Magazie, P, 15,58 mp, 15,58 mp, 12,46 mp, 3.467 lei; 7, C134, Staţie acumulatori, P,
118,43 mp, 118,43 mp, 94,74 mp, 28.382 lei; Total Clădiri: 2.449.002 lei. Total General: 3.991.567 lei. 32. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 16 - Staţie electrică situat în Loc. Slobozia,
jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/16 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren
intravilan, CC, 7715/N, 2378/16, 7.529,00 mp, 714.770 lei; Total Teren: 714.770 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C135,
Staţie electrică, S+P+2E, 110,09 mp, 440,36 mp, 352,29 mp, 152.452 lei; 2, C135/1, Staţie electrică, S+P+1E, 196,42 mp, 589,26 mp, 471,41 mp, 204.000 lei; 3, C135/2, Staţie electrică, S+P+1E, 97,87 mp,
293,61 mp, 234,89 mp, 101.647 lei; 4, C136, Statie electrica, platformă, 320,53 mp, 320,53 mp, 256,42 mp, 69.751 lei; 5, C137, Platformă tehnologică, suprateran, 1.051,40 mp, 1.051,40 mp, 841,12 mp,
207.996 lei; 6, C138, Platformă tehnologică, suprateran, 482,73 mp, 482,73 mp, 386,18 mp, 105.047 lei; 7, C139, Parcare acoperită, P, 309,98 mp, 309,98 mp, 247,98 mp, 67.455 lei; 8, C140, Platformă
tehnologică, suprateran, 481,42 mp, 481,42 mp, 385,14 mp, 104.762 lei; 9, C141, Magazie, P, 11,38 mp, 11,38 mp, 9,10 mp, 2.509 lei; Total Clădiri: 1.015.618 lei. Total General: 1.730.388 lei. 33. Teren
intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 17 - Instalaţie argon situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/17 (teren): Nr.
Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, 7715/N, 2378/18, 2.091,00 mp, 207.966 lei; Total Teren: 207.966 lei. Total General: 207.966 lei. 34.
Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 18 - Instalaţie amoniac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/18
(teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/18, 28.652,00 mp, 2.461.232 lei; Total Teren: 2.461.232 lei. Nr. Crt., Nr.
cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C150, Hală gaz inert, P, 377,27 mp, 377,27 mp, 301,82 mp, 81.482 lei; 2, C151, A.M.C. Laborator, P,
285,54 mp, 285,54 mp, 228,43 mp, 20.557 lei; 3, C152, Staţie electrică + tablou C-DA, P+2E, 489,61 mp, 1.468,83 mp, 1.175,06 mp, 105.745 lei; Total Clădiri: 207.784 lei. Total General: 2.669.016 lei. 35.
Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 20 - Recirculare etapa I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/20
(teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/20, 34.705,00 mp, 2.981.147 lei; Total Teren: 2.981.147 lei. Nr. Crt., Nr.
cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C178, Cămin vane, îngropat, 24,38 mp, 24,38 mp, 19,50 mp, 8.153 lei; 2, C179, Cămin vane, îngropat,
9,73 mp, 9,73 mp, 7,78 mp, 3.254 lei; 3, C180, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 316.768 lei; 4, C181, Staţie distribuţie, semiîngropat, 79,47 mp, 79,47 mp,
63,58 mp, 18.674 lei; 5, C182, Rezervor apa industriale, semiîngropat, 1.263,08 mp, 1.263,08 mp, 1.010,46 mp, 316.768 lei; 6, C183, Platformă tehnologică, suprateran, 66,53 mp, 66,53 mp, 53,22 mp,
14.050 lei; 7, C184, Casă pompe recirculare, semiîngropat, 830,61 mp, 830,61 mp, 664,49 mp, 195.181 lei; 8, C185, Turn răcire apă recirculată, D+P, 973,00 mp, 1.946,00 mp, 1.556,80 mp, 229.577 lei; 9,
C186, Turn răcire apă recirculată, D+P, 973,34 mp, 1.946,68 mp, 1.557,34 mp, 229.577 lei; 10, C187, Turn răcire apă recirculată, D+P, 837,45 mp, 1.674,90 mp, 1.339,92 mp, 196.780 lei; 11, C188, Casă
pompe apă recirculată, P, 619,23 mp, 619,23 mp, 495,38 mp, 173.055 lei; 12, C189, Turn răcire ciclul I, suprateran, nu există turn, 2.062,20 mp, 2.062,20 mp, 1.649,76 mp, 470.353 lei; 13, C189/1, Rezervor
apă, suprateran, nu există rezervorul, 19,44, 19,44 mp, 15,55 mp, 5.225 lei; Total Clădiri: 2.177.416 lei. Total General: 5.158.563 lei. 36. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 21 - Staţie
neutralizare situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/21 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire
la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/21, 3.955,00 mp, 375.695 lei; Total Teren: 375.695 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire
la licitaţie exclusiv TVA: 1, C190, Bazin neutralizare, îngropat, 270,95 mp, 270,95 mp, 216,76 mp, 63.149 lei; 2, C191, Staţie neutralizare, D+P, 113,97 mp, 227,94 mp, 182,35 mp, 39.844 lei; 3, C192, Bazin
neutralizare, D+P, 302,78 mp, 605,56 mp, 484,45 mp, 89.905 lei; 4, C193, Rezervor acid sulfuric, semiîngropat, 97,44 mp, 97,44 mp, 77,95 mp, 27.809 lei; 5, C194, Magazie, P, 253,81 mp, 253,81 mp, 203,05
mp, 62.646 lei; Total Clădiri: 283.352 lei. Total General: 659.047 lei. 37. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 22 - Instalaţie Uree I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4,
CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/22 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/22,
12.769,00 mp, 1.096.795 lei; Total Teren: 1.096.795 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C195, Anexă gazometru, P, 39,93
mp, 39,93 mp, 31,94 mp, 11.644 lei; 2, C196, Gazometru, P, 565,19 mp, 565,19 mp, 452,15 mp, 151.185 lei;
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3, C197, Anexă staţie electrică, P, 23,50 mp, 23,50 mp, 18,80 mp, 5.632 lei; 4, C198, Hală compresoare, P, 1.013,14 mp, 1.013,14 mp, 810,51 mp, 252.855 lei; 5, C199, Anexă T.S. + tablou comandă, P, 190,47
mp, 190,47 mp, 152,38 mp, 43.575 lei; 6, C200, Platformă tehnologică, suprateran, 861,79 mp, 861,79 mp, 689,43 mp, 218.390 lei; 7, C201, Rezervor, suprateran, 29,79 mp, 29,79 mp, 23,83 mp, 8.191 lei; 8,
C202, Turn granulare, turn, 533,91 mp, 533,91 mp, 427,13 mp, 119.796 lei; 9, C203, Platformă tehnologică, suprateran, 1.267,71 mp, 1.267,71 mp, 1.014,17 mp, 292.051 lei; 10, C204, Turn benzi, turn, 16,00
mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 3.686 lei; 11, C204/1, Turn benzi, turn, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 2.580 lei; 12, C205, Cheson, P, 37,82 mp, 37,82 mp, 30,26 mp, 7.987 lei; Total Clădiri: 1.117.573 lei. Total
General: 2.214.368 lei. 38. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 23 - Instalaţie azotat de amoniu situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/23 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/23, 10.527,00 mp, 951.671 lei; Total
Teren: 951.671 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C206, Instalaţie ventilaţie, P, 12,22 mp, 12,22 mp, 9,78 mp, 2.510 lei; 2,
C207, Staţie electrică, P, 31,25 mp, 31,25 mp, 25,00 mp, 8.399 lei; 3, C207/1, Turn benzi, P, 16,00 mp, 16,00 mp, 12,80 mp, 2.949 lei; 4, C208, Rezervor stocare, suprateran, 86,47 mp, 86,47 mp, 69,18 mp,
22.134 lei; 5, C209, Staţie epurare, P, 741,69 mp, 741,69 mp, 593,35 mp, 181.548 lei; 6, C210, Fabrică azotat amoniu, P+2E, 452,07 mp, 1.356,22 mp, 1.084,98 mp, 354.535 lei; 7, C211, Instalaţie granulare,
P, 618,81 mp, 618,81 mp, 495,05 mp, 156.816 lei; 8, C212, Depozit acid azotic, suprateran, 253,20 mp, 253,20 mp, 202,56 mp, 64.165 lei; 9, C213, Rezervor stocare îngrăşăminte, suprateran, 93,23 mp, 93,23
mp, 74,58 mp, 30.553 lei; 10, C214, Rezervor subteran, subteran, 25,73 mp, 25,73 mp, 20,58 mp, 7.113 lei; 11, C215, Staţie electrică azotat amoniu, P, 238,92 mp, 238,92 mp, 191,14 mp, 79.505 lei; Total
Clădiri: 910.226 lei. Total General: 1.861.897 lei. 39. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 24 - Instalaţie acid azotic situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT
Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/24 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/24, 6.555,00 mp,
622.542 lei; Total Teren: 622.542 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C216, Bazin colectare apă, îngropat, 37,16 mp, 37,16
mp, 29,73, 5.981 lei; 2, C217, Depozit rezervor acid azotic, suprateran, 414,42 mp, 414,42 mp, 331,54 mp, 98.655 lei; 3, C218, Coş evacuare gaz, suprateran, 90,83 mp, 90,83 mp, 72,66 mp, 93.175 lei; 4,
C219, Staţie ﬁltrare aer, P, 57,98 mp, 57,98 mp, 46,38 mp, 14.693 lei; 5, C220, Instalaţie acid azotic, P+2E, 229,98 mp, 689,95 mp, 551,96 mp, 169.545 lei; 6, C221, Platformă tehnologică, suprateran,
1.145,60 mp, 1.145,60 mp, 916,48 mp, 290.312 lei; 7, C222, Clădire pompe, P, 87,33 mp, 87,33 mp, 69,86 mp, 18.469 lei; Total Clădiri: 690.830 lei. Total General: 1.313.372 lei. 40. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lotul nr. 25 - Staţie ﬁltrare spălătorie situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/25 (teren): Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/25, 4.405,00 mp, 438.085 lei; Total Teren: 438.085 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C223, Rezervor, semiîngropat, 108,38 mp, 108,38 mp, 86,70 mp, 32.765 lei; 2, C224, Filtre limpezire, suprateran, 350,26 mp,
350,26 mp, 280,21 mp, 88.761 lei; 3, C225, Staţie ﬁltrare-tratare apă, semiîngropat, 516,27 mp, 516,27 mp, 413,02 mp, 109.025 lei; 4, C226, Staţie limpezire, suprateran, 375,02 mp, 375,02 mp, 300,02 mp,
79.196 lei; 5, C227, Spălătorie haine, P+1E, 238,86 mp, 477,72 mp, 382,18 mp, 65.422 lei; Total Clădiri: 375.170 lei. Total General: 813.255 lei. 41. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 26
- Depozit uree vrac I situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/26 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/26, 12.147,00 mp, 1.098.151 lei; Total Teren: 1.098.151 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp),
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C228, Remiză PSI, P, 248,10 mp, 248,10 mp, 198,48 mp, 60.332 lei; 2, C229, Magazie, P, 138,14 mp, 138,14 mp, 110,51 mp, 33.813 lei; 3, C230, Platformă depozitare,
suprateran, 281,68 mp, 281,68 mp, 225,34 mp, 71.382 lei; 4, C231, Magazie, P, 552,96 mp, 552,96 mp, 442,37 mp, 53.008 lei; 5, C232, Turn benzi, turn, 84,32 mp, 84,32 mp, 67,46 mp, 21.368 lei; 6, C233,
Turn benzi, turn, 157,83 mp, 157,83 mp, 126,26 mp, 39.996 lei; 7, C234, Depozit uree vrac I, P+1E, 1.935,37 mp, 3.870,74 mp, 3.096,59 mp, 1.089.892 lei; Total Clădiri: 1.369.792 lei. Total General:
2.467.943 lei. 42. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 27 - Instalaţie amoniac Kellogg situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa.
Număr cadastral: 2378/27 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/27, 12.977,00 mp, 1.056.106 lei; Total Teren:
1.056.106 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C235, Platformă tehnologică, suprateran, 5.803,86 mp, 5.803,86 mp,
4.643,09 mp, 1.148.162 lei; 2, C236, Clădire chimicale, P, 32,00 mp, 32,00 mp, 25,60 mp, 8.230 lei; 3, C237, Analizoare, P, 26,00 mp, 26,00 mp, 20,80 mp, 6.687 lei; 4, C238, Hală compresie, P, 835,30 mp,
835,30 mp, 668,24 mp, 214.819 lei; 5, C239, Staţie ﬁltrare gaz metan, suprateran, 218,92 mp, 218,92 mp, 175,14 mp, 47.639 lei; 6, C240, Instalaţie spălare aer, P, 118,03 mp, 118,03 mp, 94,42 mp, 25.685
lei; 7, C241, Rezervor apă demineralizată, suprateran, 52,28 mp, 52,28 mp, 41,82 mp, 11.377 lei; 8, C242, Rampă C.F., suprateran, 153,03 mp, 153,03 mp, 122,42 mp, 38.346 lei; 9, C243, Anexă T.S. - Tablou
electric, P+2E, 602,37 mp, 1.807,11 mp, 1.445,69 mp, 191.260 lei; Total Clădiri: 1.692.203 lei. Total General: 2.748.309 lei. 43. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 28 - Instalaţie de
ambalare-expediţie situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/28 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/31, 23.663,00 mp, 1.925.494 lei; Total Teren: 1.925.494 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp),
Valoare estimată în lei (CIN): 1, C244, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 14.415 lei; 2, C245, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 14.415 lei; 3, C246, Siloz ipsos,
suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 14.415 lei; 4, C247, Siloz ipsos, suprateran, 55,32 mp, 55,32 mp, 44,26 mp, 14.415 lei; 5, C248, Turn benzi, suprateran, 51,96 mp, 51,96 mp, 41,57 mp, 14.364 lei;
6, C249, Castel apă, suprateran, 34,21 mp, 34,21 mp, 27,37 mp, 174.703 lei; 7, C250, Magazie piese schimb, P, 596,80 mp, 596,80 mp, 477,44 mp, 91.946 lei; 8, C251, Secţie expediţie uree vrac, P, 367,07 mp,
367,07 mp, 293,66 mp, 73.900 lei; 9, C252, Anexă T.S. + Ambalare, P+2E, 87,16 mp, 261,48 mp, 209,18 mp, 65.259 lei; 10, C253, Instalaţie pachetizare, P, 369,00 mp, 369,00 mp, 295,20 mp, 93.510 lei; 11,
C254, Instalaţie ambalare expediţie, P+1E, 2.413,76 mp, 4.827,51 mp, 3.862,01 mp, 1.240.663 lei; Total Clădiri: 1.812.006 lei. Total General: 3.737.500 lei. 44. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial
- Lotul nr. 29 - Instalaţie amoniac III situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/29 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad.,
Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/29, 45.908,00 mp, 3.528.188 lei; Total Teren: 3.528.188 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc
(mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C255, Filtre limpezire, P, 410,59 mp, 410,59 mp, 328,47 mp, 3.815 lei; 2, C256, Staţie ﬁltrare, suprateran, 158,00 mp, 158,00 mp, 126,40
mp, 1.468 lei; 3, C257, Staţie tratare apa, P, 131,07 mp, 131,07 mp, 104,86 mp, 1.218 lei; 4, C258, Turn răcire, suprateran, 974,60 mp, 974,60 mp, 779,68 mp, 10.780 lei; 5, C259, Cămin subteran, subteran,
8,16 mp, 8,16 mp, 6,53 mp, 218 lei; 6, C260, Cămin subteran, subteran, 8,12 mp, 8,12 mp, 6,50 mp, 218 lei; 7, C261, Cămin subteran, subteran, 13,71 mp, 13,71 mp, 10,97 mp, 277 lei; 8, C262, Cămin
subteran, subteran, 13,71 mp, 13,71 mp, 10,97 mp, 277 lei; 9, C263, Turn răcire amoniac, suprateran, 1.510,67 mp, 1.510,67 mp, 1.208,54 mp, 16.709 lei; 10, C264, Staţie ﬁltrare aer, P, 113,27 mp, 113,27
mp, 90,62 mp, 1.052 lei; 11, C265, Rezervor, suprateran, 23,00 mp, 23,00 mp, 18,40 mp, 214 lei; 12, C266, Platformă tehnologică, suprateran, 4.634,68 mp, 4.634,68 mp, 3.707,74 mp, 43.060 lei; 13, C267,
Hală compresie, P, 761,00 mp, 761,00 mp, 608,80 mp, 7.070 lei; 14, C268, Hală A.M.C. + Staţie electrică, P+1E, 487,16 mp, 974,32 mp, 779,46 mp, 64.660 lei; 15, C269, Magazie, P, 28,20 mp, 28,20 mp, 22,56
mp, 1.310 lei; 16, C270, Staţie frig, -, 475,36 mp, 475,36 mp, 380,29 mp, 4.417 lei; 17, C271, Platformă tehnologică, suprateran, 113,29 mp, 113,29 mp, 90,63 mp, 1.053 lei; Total Clădiri: 157.814 lei. Total
General: 3.686.002 lei. 45. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 30 - Rezervoare (depozite amoniac) situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 7715/N, UAT Slobozia, jud.
Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/30 (teren): Nr. Crt., Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 7715/N, 2378/30, 24.272,00 mp, 1.975.225 lei;
Total Teren: 1.975.225 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C272, Rezervor amoniac, semiîngropat, 1.163,57 mp, 1.163,57
mp, 930,86 mp, 268.060 lei; 2, C273, Casă pompe, suprateran, 42,47 mp, 42,47 mp, 33,98 mp, 9.980 lei; 3, C274, Platformă tehnologică, suprateran, 303,96 mp, 303,96 mp, 243,17 mp, 64.190 lei; 4, C275,
Hală compresie, P, 337,11 mp, 337,11 mp, 269,69 mp, 84.134 lei; 5, C276, Hală compresie + tablou comandă, P+1E, 130,63 mp, 261,26 mp, 209,01 mp, 47.816 lei; 6, C277, Platformă tehnologică, suprateran,
292,89 mp, 292,89 mp, 234,31 mp, 74.223 lei; 7, C278, Amoniac + cuvă retenţie, suprateran, 5.631,50 mp, 5.631,50 mp, 4.505,20 mp, 720.760 lei; Total Clădiri: 1.269.163 lei. Total General: 3.244.388 lei. 46.
Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr
cadastral: 2378/3/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9345/N, 2378/3/1, 10.763,00 mp, 973.371 lei; Total Teren: 973.371 lei. Nr.
Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C34, Depozit carburanţi, îngropat, 421,69 mp, 421,69 mp, 337,35 mp, 92.459 lei; 2, C35, Staţie
PECO, -, 11,47 mp, 11,47 mp, 9,18 mp, 4.368 lei; 3, C36, Rezervoare carburanţi, îngropat, 177,99 mp, 177,99 mp, 142,39 mp, 39.026 lei; 4, C37, Casa pompe, semi-îngropat, 11,37 mp, 11,37 mp, 9,10 mp,
3.636 lei; 5, C38, Depozit lubriﬁanţi, P, 376,04 mp, 376,04 mp, 300,83 mp, 105.387 lei; 6, C39, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 21.700 lei; 7, C40, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13
mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 19.094 lei; 8, C41, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 19.094 lei; 9, C42, Rezervor îngras. lichide, P, 68,13 mp, 68,13 mp, 54,50 mp, 19.094 lei; 10, C43, Rampă
auto, -, 111,95 mp, 111,95 mp, 89,56 mp, 29.068 lei; 11, C44, Staţie îmbuteliere oxigen, P, 690,37 mp, 690,37 mp, 552,30 mp, 203.438 lei; 12, C45, Depozit oxigen, P, 155,56 mp, 155,56 mp, 124,45 mp,
45.840 lei; Total Clădiri: 602.204 lei. Total General: 1.575.575 lei. 47. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 3 - Platformă îmbuteliere carburanţi - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa,
şos. Călăraşi, km. 4, CF 9345/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/3/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9346/N,
2378/3/2, 7.882,00 mp, 748.226 lei; Total Teren: 748.226 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C46, Staţie îmbuteliere argon,
P, 447,02 mp, 447,02 mp, 357,62 mp, 120.858 lei; 2, C47, Rampă auto, -, 122,67 mp, 122,67 mp, 98,14 mp, 30.739 lei; 3, C48, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 38.116 lei; 4, C49, Depozit
catalizatori, P, 441,42 mp, 441,42 mp, 353,14 mp, 119.344 lei; 5, C50, Rampă auto, -, 152,11 mp, 152,11 mp, 121,69 mp, 15.798 lei; Total Clădiri: 324.855 lei. Total General: 1.073.081 lei. 48. Teren intravilan,
clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 1 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9347/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/1 (teren):
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9347/N, 2378/8/1, 6.335,00 mp, 630.227 lei; Total Teren: 630.227 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C70, Casă pompe, P, 8,93 mp, 8,93 mp, 7,14 mp, 3.133 lei; 2, C71, Anexă priză aer, P, 10,95 mp, 10,95 mp, 8,76 mp, 3.042 lei; 3,
C72, Hală fabricaţie azot, P, 455,23 mp, 455,23 mp, 364,18 mp, 127.112 lei; 4, C73, Staţie trafo + anexă T.S., P, 184,04 mp, 184,04 mp, 147,23 mp, 54.859 lei; 5, C74, Aer instrumental, P, 484,73 mp, 484,73
mp, 387,78 mp, 105.271 lei; Total Clădiri: 293.417 lei. Total General: 923.644 lei. 49. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 8 - Instalaţie oxigen - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa,
şos. Călăraşi, km. 4, CF 9348/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/8/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9348/N,
2378/8/2, 546,00 mp, 54.252 lei; Total Teren: 54.252 lei. Total General: 54.252 lei. 50. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lot nr. 9 - Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 1 situat în Loc.
Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9351/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/1 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren
intravilan, CC, 9351/N, 2378/9/1, 15.636,00 mp, 1.343.189 lei; Total Teren: 1.343.189 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C96, Gospodărie anexă, P, 893,52 mp, 893,52 mp, 714,82 mp, 6.099 lei; 2, C97, A.T.S. Vestiare, P, 800,90 mp, 800,90 mp, 640,72 mp, 35.877 lei; 3, C98, Atelier mecanic, P, 1.112,18 mp, 1.112,18 mp, 889,74
mp, 7.592 lei; 4, C99, Turn răcire uree, turn, 972,90 mp, 972,90 mp, 778,32 mp, 285.356 lei; 5, C100, Staţie tratare apă, -, 245,45 mp, 245,45 mp, 196,36 mp, 6.597 lei; 6, C101, Staţie ﬁltrare apă, -, 140,77
mp, 140,77 mp, 112,62 mp, 3.784 lei; 7, C102, Platformă tehnologică, P, 129,27 mp, 129,27 mp, 103,42 mp, 5.791 lei; Total Clădiri: 351.095 lei. Total General: 1.694.284 lei. 51. Teren intravilan, clădiri
amplasament industrial - Lot nr. 9 - Staţie electrică - Turnuri răcire uree III - lot 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4, CF 9352/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/9/2
(teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 9352/N, 2378/9/2, 2.122,00 mp, 211131 lei; Total Teren: 211.131 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire,
Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C75, Staţie electrică, P, 785,85 mp, 785,85 mp, 628,68 mp, 211.215 lei; Total Clădiri: 211.215 lei. Total General:
422.346 lei. 52. Teren intravilan, clădiri amplasament industrial - Lotul nr. 19 - Hidro-CET I - Lotul 2 situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Călăraşi, km. 4 (conform Proces verbal nr. ESCM 16900/13.04.2016),
CF 10101/N, UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2378/19/2 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 10101/N, 2378/19/2,
10.745,00 mp, 971.563 lei; Total Teren: 971.563 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C158, Magazie, P, 10,57 mp, 10,57 mp,
8,46 mp, 2.171 lei; 2, C159, Groapă var, îngropat, 15,08 mp, 15,08 mp, 12,06 mp, 3.474 lei; 3, C160, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 7.314 lei; 4, C161, Rezervor apă
demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 7.314 lei; 5, C162, Rezervor apă demineralizată, P, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 7.380 lei; 6, C163, Rezervor apă brută, P, 27,07 mp, 27,07 mp, 21,66 mp,
6.860 lei; 7, C164, Filtre limpezire, Suprateran, 318,03 mp, 318,03 mp, 254,42 mp, 80.594 lei; 8, C165, Hală demineralizare etapa II, P+1E, 401,90 mp, 803,80 mp, 643,04 mp, 91.946 lei; 9, C166, Hală
demineralizare etapa I, P, 1.306,29 mp, 1.306,29 mp, 1.045,03 mp, 293.416 lei; 10, C167, Magazie, P, 7,07 mp, 7,07 mp, 5,66 mp, 1.743 lei; 11, C168, Anexe T.S., P, 337,98 mp, 337,98 mp, 270,38 mp,
126.527 lei; 12, C169, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 7.314 lei; 13, C170, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp, 28,86 mp, 23,09 mp, 7.314 lei; 14, C171, Rezervor, Suprateran, 28,86 mp,
28,86 mp, 23,09 mp, 7.314 lei; 15, C174, Rampă, -, 28,79 mp, 28,79 mp, 23,03 mp, 7.296 lei; 16, C175, Seră, P, 164,01 mp, 164,01 mp, 131,21 mp, 34.830 lei; 17, C176, Seră, P, 482,88 mp, 482,88 mp,
386,30 mp, 102.546 lei; 18, C177, Magazie, P, 120,53 mp, 120,53 mp, 96,42 mp, 28.886 lei; Total Clădiri: 824.236 lei. Total General: 1.795.799 lei. 53. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii
speciale amplasament industrial - Instalaţie Epurare,
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baza situaţiilor financiare anuale
depuse la Administraţia Financiară), pe toată perioada de valabilitate a facilităţiilor de credit; y)
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. se angajează ca indicatorul
„EBITDA” să aibă un nivel de
minim 6% din cifra de afaceri, pe
toata perioada de valabilitate a
facilităţiilor de credit (calculat pe
baza situaţiilor anuale depuse la
Administraţia Financiară); z)
Împrumutatul S.C. COMNORD
S.A. nu va distribui dividende fără
acordul prealabil scris al băncii.
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. va putea distribui dividende
în valoare netă de 38 MRON, cu
acordul prealabil al Băncii şi
respectarea următoarelor condiţii
cumulative: -prezentarea raportului auditorului financiar pentru
exerciţiul financiar 2015- opinie
fără rezerve; -valoarea profitului
reportat şi a profitului net al exerciţiului va avea o abatere de
maxim 5% faţă de informaţiile
financiare intermediare prezentate
Băncii; Ulterior îndeplinirii clauzelor de mai sus: -31,35 MRON
din dividende se vor transfera în
companie sub forma de împrumut
acţionar, în aceeaşi zi, şi va fi
subordonat creditului BRD.
Banca nu va permite retrageri de
numerar, cu excepţia mişcărilor
între conturile bancare ale dlui.
Creteanu şi S.C. PROCEMA S.A.;
- 6,65 MRON dividende plătite
acţionarilor, compania făcând
dovada existenţei a minim 10
MRON în conturi bancare nerestricţionate şi depozite bancare,
cumulate, la toate băncile, la data
distribuirii. a1) Împrumutatul
S.C. PROCEMA S.A. se obligă să
prezinte lunar Băncii situaţia
privind nivelul stocurilor şi a
creanţelor cesionate în favoarea
Băncii (valoarea de încasat fără
TVA a facturilor emise şi neîncasate nu mai vechi de 90 zile de la

data emiterii, excluzând creanţele
intra-grup). Nivelul cash utilizat al
facilităţii de credit acordate
conform prezentului Act Adiţional, va fi acoperit în orice
moment cu min. 100% stocuri şi
creanţe (cel puţin 40% din totalul
acestor active circulante va fi
reprezentat de creanţe), iar nivelul
utilizat al facilităţii de credit (cash
şi non-cash) va fi acoperit în orice
moment în proporţie de 65% cu
stocuri şi creanţe constituite în
garanţie în favoarea Băncii; a2)
Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. sau companii din grup susţinute de acesta vor putea dezvolta
investiţii imobiliare din alte surse
(surse proprii sau finanţări de la
alte bănci), altele decat finantarea
BRD, cu notificarea Băncii. Notificarea Băncii va include: estimări
cash flow pentru proiectele respective, estimări de profit şi pierdere,
incluzând menţionarea sursei de
finantare, proporţii, maturităţi,
termeni şi condiţii; a3) Împrumutatul S.C. PROCEMA S.A. se
obligă să majoreze capitalul social
cu 7,993 KEUR, conform hotărârii
AGA prezentata Băncii, până la
finalul anului 2017. a4) Nivelul
împrumuturilor intragrup acordate
de către S.C. PROCEMA S.A. din
surse provenite din cash-flow-ul
activităţii de producţie oţel beton
fasonat se va menţine la nivelul
înregistrat la data de 31.12.2015.”
Art.5. Împuternicirea domnului
Dan Lemnaru, Administrator,
pentru a semna actele necesare în
vederea ducerii la îndeplinire a
celor hotărâte.” 3. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administraţie
din 16 iunie 2016, având următorul
conţinut: „Art. 1. Aprobarea încheierii unui Contract de Credit cu
BRD -Groupe Societe Generale SA
având ca obiect următoarele:
-Preluarea facilităţilor de Credit
acordate prin contractul 255 din
08.09.2006, modificat şi completat

prin actele adiţionale subsecvente,
prin care Banca a acordat S.C.
COMNORD S.A. şi S.C.
PROCEMA S.A. o facilitate de
Credit în valoare maximă de
6.500.000 (şase milioane cinci sute
mii) EUR, sub forma unui plafon
global de credit confirmat, pe
termen scurt, S.C. COMNORD
S.A. având acces la maxim
1.500.000 (un milion cinci sute mii)
EUR linie pentru emitere scrisori
de garanţie bancară; -Contractul
255 din 08.09.2006 modificat şi
completat prin actele adiţionale
subsecvente îşi încetează valabilitatea odată cu preluarea facilităţilor de credit în cadrul noului
Contract de Credit; -Majorarea
facilităţii de credit de la 6.500.000
(sase milioane cinci sute mii) EUR
la valoarea maximă de 10.000.000
(zece milioane) EUR, prin majorarea liniei de credit cash utilizabilă
de Împrumutatul S.C. PROCEMA
S.A. la valoarea maximă de
6.500.000 (şase milioane cinci sute
mii) EUR şi a liniei pentru emitere
de scrisori de garanţie bancară şi
acreditive la solicitarea Împrumutaţilor, astfel: •S.C. PROCEMA
S.A.: -maxim 10.000.000 (zece
milioane) EUR pentru scrisori de
garanţie bancară/acreditive a căror
maturitate este mai mică de 1 an;
-maxim 5.000.000 (cinci milioane)
EUR pentru scrisori de garanţie
bancară a căror maturitate este mai
mare de 1 an; •S.C. COMNORD
S.A.: -majorarea sublimitei utilizabile sub formă de scrisori de
garantie bancară, de la 1.500.000
(un milion cinci sute mii) EUR la
maxim 2.000.000 (două milioane)
EUR; Scrisorile de garanţie vor fi
emise în cadrul subplafonului cu
aprobarea prealabilă a Băncii.
Termenul de valabilitate al noii
Facilităţii de Credit va fi
29.04.2017. Art. 2. Pentru garantarea noii Facilităţi de Credit ce va
înlocui Facilitatea acordată Împru-

(Continuare din pagina anterioară)

mutaţilor prin contractul nr.
255/08.09.2006 şi actele adiţionale
subsecvente, până la valoarea
maximă de 10.000.000 (zece milioane) EUR, garanţiile imobiliare
(asupra bunurilor deţinute în
proprietate de societate) şi mobiliare (asupra echipamentelor,
stocurilor, creanţelor izvorâte din
contractele comerciale şi facturile
emise, conturile curente prezente şi
viitoare), evidenţiate prin actele ce
vor fi semnate în legatură cu noua
Facilitate de Credit sunt ale co-împrumutatului S.C. PROCEMA
S.A.. Pentru garantarea noii Facilităţi de Credit S.C. COMNORD
S.A., va constitui următoarele
garanţii: •ipotecă mobiliară asupra
conturilor curente prezente ş
viitoare deschise de Împrumutat la
B.R.D -Groupe Societe Generale
S.A., Sucursala Mari Clienţi
Corporativi, şi soldurilor creditoare
ale acestora, până la concurenţa
facilităţilor de credit acordate
Împrumutaţilor. •ipotecă mobiliară
asupra creanţelor aferente contractelor comerciale în baza cărora se
emit scrisori de garanţie bancară de
bună execuţie şi/sau de restituire
avans. În cazul în care nu se
respecta condiţia mentionată mai
sus, Împrumutatul S.C.
COMNORD S.A. va asigura
constituirea cash-ului colateral la
valoarea scrisorii de garanţie a
carei emitere s-a solicitat Băncii, ce
va fi blocat ca garanţie în favoarea
Băncii până la scadenţa respectivei
scrisori de garanţie bancară. Se
menţine calitatea de Codebitor a
S.C. COMNORD S.A. în cadrul
noului contract de credit. Art. 3.
Împuternicirea Dnei. Negoiţă
Oleana, în calitate de Preşedinte al
Consiliului de Administraţie, cetăţean român, pentru a semna toate
actele necesare în vederea ducerii la
îndeplinire a celor hotărâte prin
prezenta.” 4.Ratificarea Deciziei
Consiliului de Administraţie din 08

iulie 2016, avand următorul conţinut:„Art. 1 Încheierea unui
contract de antrepriza cu S.C.
Romexpo S.A., având ca obiect
execuţie lucrări de: amenajare exterioară, reţele exterioare de apă şi
canalizare, organizare şantier,
lucrări pregătitoare, preliminarii şi
management, privind proiectul
“Complex expozitional
ROMEXPO – Pavilioane noi, nr.1,
nr.2 si Corp Central de legatură”,
pentru suma de 2.777.006,61 Euro
fără TVA, la care se adaugă
valoarea pentru remobilizare în
suma de 600.000 euro la care se
adaugă TVA, conform Tranzacţiei
autentificată sub nr. 579/2.09.2014
de BIN Enache Amalia Florina.
Art. 2. Împuternicirea Preşedintelui
Consiliului de Administraţie,
pentru a semna contractul prevăzut
la art. 1 al prezentei Decizii.”
5.Aprobarea datei de 12.12.2016 ca
data de înregistrare, conform art.
238 din Legea nr.297/2004. În situaţia în care Adunarea Generală nu
va putea delibera şi vota în mod
valabil o a doua Adunare Generală
Extraordinară este convocată
pentru ziua de 17.11.2016, la ora
12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. După publicarea
convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social are/
au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării
convocării, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre, in termen de
15 zile de la data publicării convocarii, pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin
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servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să
participe la Adunarile Generale
vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990
republicată si Regulamentul
CNVM 1/2006 si 6/2009, printr-o
procură specială/generala o terţă
persoană care să participe şi să
voteze în numele lor şi pentru ei, în
Adunarile Generale, în condiţiile
legii. Procurile speciale si procurile
generale pot fi ridicate de la sediul
societatii sau de pe web site-ul
www.comnord.ro, începând cu
data convocării si vor fi depuse
spre înregistrare la secretariatul
adunării pana cel târziu la data de
14.11.2016, orele 10.00. Procurile
speciale si procurile generale vor
putea fi transmise spre inregistrare
si pe fax sau email in format pdf.,
reprezentantul actionarului fiind
obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in
original. Acționarii înregistrați la
data de referință au posibilitatea
de a vota prin corespondență
înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență existent si pe site-ul
societatii. Formularele de vot prin
corespondență completate şi
semnate se vor expedia la sediul
societății, cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel
târziu cu 48 ore înainte de
adunare. Formularele primite
ulterior termenului stabilit nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorității în
adunarea generală. Informațiile
cu privire la convocarea adunării
generale şi la documentele care
urmează să fie prezentate adunării
generale, proiectul de hotărâre,
formularele de procură specială şi
de procură generală, care urmează
să fie utilizate pentru votul prin

situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Constanţa, CF 7987/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2426 (teren): Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA:
Teren intravilan, CC, 7987/N, 2426, 16.222,73 mp, 2.273.611 lei; Total Teren: 2.273.611 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1,
C1, Bazin metanol, -, 40,39 mp, 40,39 mp, 32,31 mp, 11.186 lei; 2, C2, Scut termic, P, 5,98 mp, 5,98 mp, 4,78 mp, 1.656 lei; 3, C3, Laborator+vestiare+tablou comandă, P+2E, 228,88 mp, 686,64 mp, 549,31
mp, 63.390 lei; 4, C4, Post transformare, P, 56,88 mp, 56,88 mp, 45,50 mp, 19.692 lei; 5, C5, Bazin de colectare apă reziduală, -, 198,36 mp, 198,36 mp, 158,69 mp, 54.937 lei; 6, C6, Magazie butelii azot, P,
24,12 mp, 24,12 mp, 19,30 mp, 6.382 lei; 7, C7, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 51.298 lei; 8, C8, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp,
51.298 lei; 9, C9, Vestiare, P, 25,18 mp, 25,18 mp, 20,14 mp, 6.662 lei; 10, C10, Camere vane, P, 26,40 mp, 26,40 mp, 21,12 mp, 7.312 lei; 11, C11, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp,
148,18 mp, 51.298 lei; 12, C12, Bazin de denitriﬁcare, Suprateran, 185,22 mp, 185,22 mp, 148,18 mp, 51.298 lei; 13, C13, Bazin decantare, Semiîngropat;, 231,39 mp, 231,39 mp, 185,11 mp, 59.603 lei; 14,
C14, Decantor vertical, Suprateran, 121,15 mp, 121,15 mp, 96,92 mp, 31.207 lei; 15, C15, Decantor vertical, Suprateran, 116,13 mp, 116,13 mp, 92,90 mp, 29.914 lei; 16, C16, Staţie pompare apă, P, 50,16
mp, 50,16 mp, 40,13 mp, 15.182 lei; 17, C17, Staţie pompare, P, 37,58 mp, 37,58 mp, 30,06 mp, 11.375 lei; 18, C18, Îngroşator nămol, -, 328,78 mp, 328,78 mp, 263,02 mp, 91.058 lei; 19, C19, Decantor
vertical, Suprateran, 131,62 mp, 131,62 mp, 105,30 mp, 33.904 lei; 20, C20, Staţie pompare nămol, -, 57,91 mp, 57,91 mp, 46,33 mp, 17.528 lei; 21, C21, Depozit nămol, -, 1.228,92 mp, 1.228,92 mp, 983,14
mp, 93.315 lei; 22, C22, WC epurare, P, 8,00 mp, 8,00 mp, 6,40 mp, 6.251 lei; 23, C23, Foişor, P, 21,09 mp, 21,09 mp, 16,87 mp, 1.516 lei; Total Clădiri: 767.264 lei. Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp, ml),
Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drum interior din macadam, 2.000,00 mp, 26.546 lei; Teren handbal, tenis, şah, 600,00 mp, 97.555 lei; Gard cu stâlpi metalici, 300,00 ml, 6.306 lei; Conductă de gaz
metan, 200,00 ml, 17.013 lei; Total Construcţii Speciale, 147.419 lei. Total Clădiri şi Construcţii Speciale: 914.683 lei. Total General: 3.188.294 lei. 54. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii
speciale amplasament industrial - Platformă Industrială Producere Furfurol situat în Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, şos. Amara, nr. 8, CF 7988/N/ UAT Slobozia, jud. Ialomiţa. Număr cadastral: 2427 (teren):
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Teren intravilan, CC, 7988/N, 2427, 40.465,00 mp, 4.756.544 lei; Total Teren: 4.756.544 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălțime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Valoare estimată în lei (CIN): 1, C 1, Cabină poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 2.282 lei; 2, C19, Coș evacuare fum, -, 24,23 mp, 24,23 mp, 19,38
mp, F, 17.470 lei; 3, C23, Coș evacuare fum, -, 17,27 mp, 17,27 mp, 13,82 mp, F, 12.479 lei; 4, C33, Depozit ciocălăi, P, 9.512,98 mp, 9.512,98 mp, 7.610,38 mp, N, 407.099 lei; 5, C40, Casa basculă, P, 8,21 mp,
8,21 mp, 6,57 mp, N, 1.712 lei; 6, C41, Rampa basculă, -, 22,37 mp, 22,37 mp, 17,90 mp, N, 2.397 lei; 7, C42, Cabină poartă, P, 8,90 mp, 8,90 mp, 7,12 mp, N, 8.670 lei; Total Clădiri: 452.110 lei. Denumire, CF,
Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: Drumuri şi platformă interioară, 500 mp, 5.974 lei; Total Construcţii: 458.084 lei. Total General: 5.214.628 lei. 55. Imobil compus din teren
intravilan, clădire amplasament industrial – Staţie Captare Apă (Incinta 6) situat în Loc. Modelu, jud. Călăraşi, CF 20170/ UAT Modelu, jud. Călăraşi, CP 917180. Număr cadastral: 20170 (teren); Nr. Crt.,
Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 20170, 20170, 3.195,00 mp, 49.279 lei; Total Teren: 49.279 lei. Nr. Crt., Nr. cad, Denumire, Regim de
înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C1, Statie pompe, P+1E, 237,00 mp, 474,00 mp, 379,20 mp, F, 122.475 lei; Total Clădiri: 122.475 lei. Total
General: 171.754 lei. 56. Imobil compus din teren intravilan, clădiri şi construcţii speciale amplasament industrial - Staţie Tratare şi Pompare Apă (Incinta 5) situat în Loc. Modelu, jud. Călăraşi, CF 20178/ UAT
Modelu, jud. Călăraşi. Număr cadastral: 20178 (teren): Nr. Crt, Denumire, CF, Nr. Cad., Suprafaţa (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, Teren intravilan, CC, 20178, 20178, 21.320,00 mp, 269.904 lei;
2, Teren intravilan, CC aferent conducte, 20178, 20178, 4.855,15 mp, 52.896 lei; Total Teren: 321.443 lei. Nr. Crt, Nr. cad, Denumire, Regim de înălţime, Sc (mp), Scd (mp), Su (mp), Stare tehnică F/N, Preţ de
pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, C 1, Atelier mecanic, P, 102,00 mp, 102,00 mp, 81,60 mp, F, 15.371 lei; 2, C2, Sală pompe, P+1E, 517,00 mp, 1.034,00 mp, 827,20 mp, F, 286.254 lei; 3, C3, Rezervor apă,
suprateran, 481,00 mp, 481,00 mp, 384,80 mp, N, 48.505 lei; 4, C4, Laborator chimic, S+P+1E, 216,00 mp, 648,00 mp, 518,40 mp, F, 167.434 lei; 5, C5, Magazie, P, 151,00 mp, 151,00 mp, 120,80 mp, F,
17.009 lei; 6, C6, Magazie cămin, P, 84,00 mp, 84,00 mp, 67,20 mp, F, 11.635 lei; 7, C7, Cămin distribuţie, Suprateran, 42,00 mp, 42,00 mp, 33,60 mp, F, 7.672 lei; 8, C8, Cămin distribuţie, Suprateran, 65,00
mp, 65,00 mp, 52,00 mp, F, 19.788 lei; 9, C9, Staţie pompe, S+P, 67,00 mp, 134,00 mp, 107,20 mp, N, 34.624 lei; 10, C10, Decantor, Semiîngropat, 925,00 mp, 925,00 mp, 740,00 mp, N, 240.063 lei; 11, C11,
Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp, 928,00 mp, 742,40 mp, N, 240.841 lei; 12, C12, Decantor, Semiîngropat, 926,00 mp, 926,00 mp, 740,80 mp, N, 199.575 lei; 13, C13, Decantor, Semiîngropat, 928,00 mp,
928,00 mp, 742,40 mp, N, 67.426 lei; Total Clădiri: 1.356.197 lei. Nr. Crt, Denumire, CF, Nr. Cad., Lungime (mp), Preţ de pornire la licitaţie exclusiv TVA: 1, FIR 1, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F,
735.512 lei; 2, FIR 2, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, F, 735.512 lei; 3, FIR 3, Conductă aducţiune, Subteran, 29.148,00, N, 91.939 lei; Total Construcţii Speciale: 1.562.964 lei. Total General:
3.241.960 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor
sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul ﬁxat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data
licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; c)
împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certiﬁcatul unic de înregistrare eliberat de oﬁciul registrului comerţului; e) pentru persoanele juridice
străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele ﬁzice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele ﬁzice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) dovada
emisă de organele ﬁscale centrale, că nu au obligaţii ﬁscale restante. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar ﬁ obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a
patrimoniului naţional sau altele asemenea. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ....... Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260 și 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură ﬁscală, cu modiﬁcările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea
contribuabilului nu este obligatorie. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244/700930 int. 114. Data aﬁşării: 11.10.2016.
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ANUNȚURI

reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate
pentru votul prin corespondență
sunt puse la dispoziția acționarilor
pe website-ul societății (www.
comnord.ro) sau la sediul societății
în zilele lucrătoare, între orele
9.00–17.30. Acţionarii au dreptul
să formuleze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi ale
Adunărilor Generale în condiţiile
art.13 din Regulamentul CNVM
6/2009, după ce acţionarii vor fi
identificaţi sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor
generale precum și protejarea
confidenţialităţii și a intereselor
comerciale a societăţii, permite
acest lucru. Documentele privind
problemele incluse în ordinea de zi
a Adunările Generale pot fi
consultate la sediul societăţii sau
pe pagina de internet www.
comnord.ro, începând cu data
convocării. Documentele aferente
ședinţelor, inclusiv propunerile de
hotărâre și procurile speciale/
generale, pot fi obţinute de la dna.
Stefan Alina– tel. 021/2066800. Se
propune ca data de înregistrare,
conform art. 238 din Legea nr.
297/2004, data de 12.12.2016.
Președintele Consiliului de Administraţie, al S.C. COMNORD S.A.
Oleana Negoita.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar, organizeaza
licitatie publica pentru obiecte de
inventar (mobilier birou,
tarnacoape, lopeti, greble,
lanterne, etc.) la pretul total de
2.844 lei cu TVA inclus. Licitatia
va avea loc la data de 12.10.2016,
ora 13, in Ploiesti, P-ta Victoriei,
nr.7, bl. A Est, ap.51, jud. Prahova.
In cazul in care bunurile nu se
vind, licitatia va fi reluata in datele
de 14.10.2016 (ora 13); 17.10.2016
(ora 13); 19.10.2016 (ora 13);
21.10.2016 (orele 13). Informatii
suplimentare la tel. 0744920534
si www.tempoinsolv.ro.
l Municipiul Drăgășani organizează licitaţie publică deschisă
conform HCL 42/2016, pentru
concesionarea unui teren în suprafaţă de 18,19 mp aparţinând
domeniului public al municipiului
Drăgășani, situata în strada Popa
Şapca, bl. M3, sc. F, parter pentru
creare acces și intrare în sediu
firmă. Documentele necesare
participării la această licitaţie se
pot ridica de la Direcţia DSPBirou Contracte din Str. Piaţa
Pandurilor Nr. 1, în urma achitării
contravalorii caietului de Sarcini
în suma de 54 lei. Licitaţia se va
ţine la data de 31.10.2016, ora
11:00 în Sala de ședinţe a primăriei Mun. Drăgășani, situata în
stradă Piaţa Pandurilor nr. 1.
Relaţii suplimentare puteţi afla
apelând la numnerele de telefon:
0250.811.990.
l Municipiul Drăgășani organizează licitaţie publică deschisă
conform HCL 41/2016, pentru
concesionarea unui teren în suprafaţă de 4,33 mp aparţinând domeniului public al municipiului
Drăgășani, situata în strada Melodiilor Bl. L3, Sc. A, parter, pentru
amenajare balcon de extindere.
Documentele necesare participării
la această licitaţie se pot ridica de
la Direcţia DSP- Birou Contracte
din Str. Piaţa Pandurilor Nr. 1, în
urma achitării contravalorii caietului de Sarcini în suma de 54 lei.
Licitaţia se va ţine la data de
31.10.2016, ora 10:30 în Sala de
ședinţe a primăriei Mun. Drăgășani, situata în stradă Piaţa

Pandurilor nr. 1. Relaţii suplimentare puteţi afla apelând la numnerele de telefon: 0250.811.990.
l Municipiul Drăgășani organizează licitaţie publică deschisă
conform HCL 40/2016, pentru
concesionarea unui teren în suprafaţă de 5,35 mp aparţinând domeniului public al municipiului
Drăgășani, situat în strada T.
Vladimirescu, Bl. R2, sc. C, parter,
pentru amenajare balcon acces la
spatial commercial si construire
vitrina de prezentare produse.
Documentele necesare participării
la această licitaţie se pot ridica de
la Direcţia DSP- Birou Contracte
din Str. Piaţa Pandurilor Nr. 1, în
urma achitării contravalorii caietului de Sarcini în suma de 54 lei.
Licitaţia se va ţine la data de
31.10.2016, ora 10:00 în Sala de
ședinţe a primăriei Mun. Drăgășani, situata în stradă Piaţa
Pandurilor nr. 1. Relaţii suplimentare puteţi afla apelând la numnerele de telefon: 0250.811.990.
l S.C. Tosigo S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu Ciprian
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.
Valeni, nr. 65, judetul Prahova
scoate la vanzare prin licitatie
publica cu strigare autoutilitara
MERCEDES BENZ, tip VITO
111 CDI, an fabricatie 2007 la
pretul de 20.364,03 lei. Licitatia
pentru bunul mobil se va tine la
sediul lichidatorului in data de
18.10.2016 ora 14.00, iar in cazul
in care bunul nu va fi adjudecat de
la prima licitatie, aceasta va fi
reprogramata pentru 20.10.2016,
24.10.2016, 27.10.2016, 01.11.2016,
03.11.2016, 08.11.2016, 10.11.2016,
15.11.2016, 17.11.2016, aceeasi
ora si aceeasi locatie. Inscrierea se
va efectua cu 48 de ore inainte de
data inceperii licitatiei. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului si la numerele de telefon:
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com.
l Debitorul SC Arietis Impex SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
Mijloace fixe și obiecte de inventar,
aparținând SC ARIETIS IMPEX
SRL în valoare de 2.631,42 Lei
exclusiv TVA; 2.Stoc de marfă,
aparținând SC Arietis Impex SRL
în valoare de 44.075,23 Lei exclusiv
TVA. Prețul de pornire al licitațiilor
pentru mijloacele fixe, obiectele de
inventar și stocul de marfă aparținând SC ARIETIS IMPEX
SRL reprezintă 30% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO15BITR003010063364RO01
deschis la Veneto Banca s.p.c.a Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Regulamentului de
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
mijloace fixe, obiecte de inventar și
stocul de marfă prima ședință de
licitație a fost fixată în data de
17.10.2016, ora 10.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 24.10.2016,
31.10.2016, 07.11.2016, 14.11.2016
ora 10.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al
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lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionarea apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.
l SC GRUP XL COMPANY
SRL, prin lichidator judiciar C.I.I.
Pohrib Ionela, anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: activul
nr.v1 :Hala de depozitare si birouri
administrativ- compus din teren
cu suprafata de 3.127 mp si
constructii cu suprafata utila de
2.454 mp. situat in Iasi, Calea
Chisinaului nr.35 .Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
2.549.220,70 lei ( respectiv 575.250
Eur)(65% din valoarea de
evaluare, (fara TVA). Activul nr.2:
Proprietate imobiliara - terensituat in Zona Antibiotice , jud.
Iasi, cu front la E583, avand
suprafata de 8.558 mp.. Pretul de
vanzare fiind in cuantum de
739.504,35lei/ 166.874,50 EUR
(65% din valoarea de evaluare,
fara TVA). 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
12.10.2016 orele 12.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, în data de
13.10.2016 orele 12:.00, și se va
desfășura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei și
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 16.06.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare și desfășurare a licitaţiei., Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
și desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iași, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iași, până la data de
12.10.2016 orele 12.00. Relaţii
suplimentare se pot obţine: C.I.I.
Pohrib Ionela la telefoanele:
0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890
l S.C. Inasin SRL, prin lichidator
judiciar C.I.I. Pohrib Ionela,
anunţă scoaterea la vânzare, a
activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: activul nr.1: spatiu
comercial situat in Mun.Iasi, B-dul
Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.A,B, jud.
Iasi , cu aria construita de 187,28
mp. si aria utila de 173,23 mp.,
inscris in Cartea Funciară sub
nr.55170 a Mun.Iasi, cu nr. cadastral 1906/1,2/sp.com./4, 1906/4/1,
1904/1,2/p/sp.com./1/2 si Cartea
Funciara nr.23405 cu nr. cadastral
1906/1, cu preţul vanzare de
423.218,25 lei ( fara TVA)( 45%
din valoarea de evaluare). 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 13.10.2016 si in data de
20.10.2016, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Iași, str.
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str. Vasile
Lupu Nr. 43, Jud. Iași, În data de
14 octombrie 2016 SI IN DATA
DE 21.10.2016 orele 15.00, și se va
desfășura în conformitate cu
prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei și
ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor
din data de 30.08.2015. Adjudecarea se va face în conformitate cu
prevederile Regulamentului de
organizare și desfășurare a licitaţiei. Regulament ce poate fi
consultat atat la dosarul cauzei cat
si la sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la plata preţului
de adjudecare in termenul stabilit
prin Regulamentul de organizare
și desfăsurare a licitaţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna,
pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie
in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va
depune in numerar, prin plata in
contul indicat de lichidator. Pentru
participarea la licitaţie, potenţialii
cumpărători trebuie să se înscrie la
sediul lichidatorului judiciar din
mun. Iași, str. Vasile Lupu nr. 43,
jud. Iași, până la data de
13.10.2016 si in data de 20.10.2016
ora 15.00. Relaţii suplimentare se
pot obţine: la telefoanele:
0232/240.890; 0742/109890, Fax
0232/240890.

Grup SRL reprezintă 50% din
valoarea de piață exclusiv TVA,
arătată în Raportul de Evaluare
pentru fiecare imobil în parte.
Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea în contul
n r .
R O 3 2 U G BI0000802004551RON deschis la
Garanti Bank SA Ag. Ploiești
până la orele 14.00 am din preziua
stabilită licitației, a garanției de
10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași
dată a Caietului de sarcini și
Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
imobile «terenuri» prima ședință
de licitație a fost fixată în data de
17.10.2016, ora 11.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 24.10.2016,
31.10.2016, 07.11.2016, 14.11.2016,
ora 11.00. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionarea apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Triangle SRL societate în faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Şi Asociații
SPRL, scoate la vânzare: 1.Autoturism Dacia Logan 1.6, an fabricație
2004, preț pornire licitație- 500,00
Euro exclusiv TVA; 2.Autoturism
Daewoo Matiz, an fabricație 2005,
preț pornire licitație- 350,00 Euro
exclusiv TVA; 3.Autoturism GWM
HOVER, an fabricație 2008, preț
pornire licitație- 2.700 Euro
exclusiv TVA; 4.Mijloace fixe și
obiecte de inventar, aparținând SC
TRIANGLE SRL în valoare de
46.487,50 Lei exclusiv TVA. Prețul
Regulamentului de licitație pentru
autovehicule și mijloacele fixe
aflate în patrimoniul debitoarei SC
TRIANGLE SRL este de 500,00
Lei exclusiv TVA. Prețul de pornire
al licitațiilor pentru autovehicule,
mijloace fixe și obiecte de inventar
aparținând SC TRIANGLE
SRL reprezintă 50% din valoarea
de piață exclusiv TVA, arătată în
Raportul de Evaluare pentru
fiecare bun în parte, iar listele cu
aceste bunuri pot fi obținute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon
în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată
de: -consemnarea în contul nr.
RO62UGBI0000802004919RON
deschis la Garanti Bank SA Ag.
Ploiești până la orele 14.00 am din
preziua stabilită licitației, a garanției de 10% din prețul de pornire a
licitației; -achiziționarea până la
aceeași dată a Caietului de sarcini

și Regulamentului de participare la
licitație pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
autovehicule, mijloace fixe și
obiecte de inventar prima ședință
de licitație a fost fixată în data de
20.10.2016, ora 13.00, iar dacă
bunurile nu se adjudecă la această
dată, următoarele ședințe de licitații vor fi în data de 27.10.2016,
03.10.2016, 10.11.2016, 17.11.2016,
ora 13.00. Toate ședințele de licitații
se vor desfășura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiești, Str. Elena Doamna Nr.
44A, Județ Prahova. Pentru relații
suplimentare sunați la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunțul poate fi vizualizat și pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student si
legitimatie pe numele Geambasu
Elena-Mirela, student in cadrul
Universitatii Bucuresti, Facultatea
Limbi si Literaturi straine. Declar
nule.
l Poncea Dan Cosmin pierdut
certificat conducător auto transport
și regim taxi CPTx - 51473/2013
emis de ARR. Îl declar nul.
l Pierdut Contract vanzare-cumparare nr.5591/30/09/69 si Procesverbal din 31.10.1969, pe numele
Mihele Aurel si Mihele Raveica. Le
declar nule.
l Pierdut cartela conducătorului
auto nr. 000 000 000 5U0K010,
valabilă de la 24.05.2014 până la
23.05.2019, eliberată de A.R.R.
Tulcea pe numele: Chisis Marius.
Se declară nulă.

l Debitorul SC Eolian Grup SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1.
teren în suprafață de 27.000 mp
l S.C. NYK Alis Market S.R.L. cu
situat în extravilanul Comunei
sediul în Măgurele, Ilfov,
Fântânele, Parcela 184/37, Sola 28,
J23/2487/2012, RO 30608183,
Județ Constanța, înscris în Cartea
declar pierdută adresa A.N.A.F.
Funciară 10566 a localității Fântaînregistrare casă de marcat marca
nele, având nr. cadastral 10446,
DATECS MP 55 de la punctul de
așa cum rezultă din Încheierea nr.
lucru din Str. Dimitrie Gorgona nr.
57607/2007 emisă de ANCPI
36, sector 5, București.
-OCPI Constanța. Preț pornire
licitație -30.452,50 Lei inclusiv
l Declar pierdut (nul) atestat
TVA. 2.teren în suprafață de
profesional de transport marfă
20.000 mp situat în extravilanul
eliberat de A.R.R. Giurgiu pe
Comunei Fântanele, Parcela
numele Banică Bogdan.
188/74 Lot 2, Sola 30, Județ
Constanța, înscris în Cartea
l Subsemnata Arcu Florentina
Funciară 10823 a localității Fântâdeclar pierderea legitimației de
nele, având nr. cadastral 10601,
student, în data de 06.08.2016,
așa cum rezultă din Încheierea nr.
eliberată de Universitatea din
73635/2007 emisă de ANCPI
București, Facultatea de Litere.
-OCPI Constanța. Preț pornire
l Declar pierdute (nule) următoalicitație -22.557,50 Lei inclusiv
rele: contract închiriere nr.
TVA. 3.teren în suprafață de 4.000
0014044L/3.VI.1999, proces verbal
mp situat în extravilanul Comunei
predare primire din 0014044L/3.
Fântânele, Parcela 188/116/2, Sola
VI.1999, act adițional la contract,
30, Județ Constanța, înscris în
eliberate de S.C. Foișor S.A., pe
Cartea Funciară 10894 a localității
numele Brezoi Dumitru.
Fântânele, având nr. cadastral
10620, așa cum
rezultă din ÎncheCOMEMORĂRI
ierea nr. 85110/2007
emisă de ANCPI
Familia îndurerată anunţă ridicarea la Domnul
-OCPI Constanța.
Preț pornire licitație
a celui care a fost soţ devotat, tată şi bunic
-4.541,50 Lei inclusiv
iubitor precum şi Ministrul Industrializarii
TVA. Prețul Caietului de sarcini
Lemnului si Materialelor de Construcţii din
pentru imobile
România,
«terenuri» aflat în
patrimoniul debitoarei SC Eolian
Grup SRL este de
500,00 Lei exclusiv
Slujba de înmormântare are loc joi, 13 octombrie 2016, ora 12.00, la
T VA . P r e ț u l d e
Biserica din localitatea Verneşti, jud. Argeş.
pornire al licitațiilor
pentru imobilele
Nu te vom uita niciodată!
«terenuri», aparținând SC Eolian
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