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S.C. ROSTOM & COMP S.R.L. prin lichidator judiciar ACORD SPRL 

(Dosar nr. 10327/99/2010 (nr. vechi 951/2010) Tribunalul Iași/Judecător sindic) 
 

ANUNTA 
 

Organizarea şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare, pentru proprietatea 
imobiliară aparţinând debitoarei S.C. ROSTOM&COMP S.R.L., constând în: 

 
 Teren în suprafaţă de 1.112 mp si constructie P+M în suprafata de 115 mp utili, situate 

în Sos. Bârnova, nr.39, jud. Iasi – cu preţul de pornire la licitaţie de 94.472,10 lei în 
privinţa TVA fiind aplicabile prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 
Şedinţa de licitatie publică cu strigare se va desfăşura la data de 27.05.2016, ora 1200, 

la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8, jud. 
Iaşi.  
           In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice de vânzare, cu strigare, 
se vor desfăşura dupa urmatorul program: 27.05.2016, 03.06.2016, 10.06.2016 şi 17.06.2016 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal nr. 22A, bl .Z8, sc. A, et. 1, ap. 8, 
jud. Iaşi ora 1200. 

Condițiile de participare la şedinţa de licitație și condițiile de adjudecatare se regăsesc 
în caietul de sarcini care poate fi procurat de la sediul lichidatorului judiciar, contravaloarea 
acestuia fiind de 2.500 lei. 

Poate participa la şedinţa de licitatie orice persoana fizică sau juridică care isi 
manifesta in scris intentia de cumparare si care, pana in preziua licitatiei ora 1200, depune o 
cautiune reprezentand 10% din prețul de licitaţie si face dovada achizitionarii caietului de 
sarcini. 

Înscrierile se pot face si cu scrisoare de participare la şedinţa de licitație, precum si cu 
toate documentele menționate în caietul de sarcini, până în preziua şedinţei de licitație, ora 
1200. Documentatia se depune la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iasi, str. Decebal 22A, 
bl.Z8, sc.A, et.1, ap.8. Nedepunerea tuturor documentelor în termenul menționat anterior 
conduce la pierderea dreptului de a participa la licitație. 

Toate persoanele interesate în achiziționarea bunurilor imobile care fac obiectul 
şedinţei de licitație publică de vânzare cu strigare sunt invitate să se înscrie la licitație. 

Orice persoana care emite pretentii asupra bunurilor imobile ce fac obiectul prezentei 
şedinţe de licitatie publică de vânzare cu strigare este rugata sa-si manifeste pozitia în scris cu 
cinci zile înainte de data licitaţiei, aducand la cunostinta lichidatorului judiciar prin documente 
justificative, orice pretentie. 

 Informatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar la nr. telefon 
0742/207.571. 
 
 
 
 

Lichidator judiciar 
ACORD S.P.R.L. 

Asociat coordonator 
Nițescu Dan Nistor 

 


