
A tulajdonosok tegnapi gyergyó
remetei közgyűlése után ma, Buka
restben a hitelezők döntenek a re
metei tejporgyár sorsáról. A 2009 
óta fizetésképtelen helyzetben levő 
gyár tegnap bemutatott átszervezé
si terve kapcsán bár Sándor Vilmos 
igazgató bizakodó, Laczkó-Albert 
Elemér, a település polgármestere 
szerint önerőből nem tud talpra áll
ni a gyár. Összadóssága meghalad
ja a 43 millió lejt, megmaradásához 
befektetői segítség szükséges.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Eredetileg május másodikára, 
hétfőre hívták össze a remetei 
tejporgyár 9418 részvényesé-

nek közgyűlését, ám kvórum hiányá-
ban csak tegnap került sor a napirendi 
pontok megtárgyalására. „Napiren-
den szerepelt egy újjászervezési terv 
elfogadása: a következő három évben 
a törvény értelmében jól meghatáro-
zott program szerint próbálunk dol-
gozni úgy, hogy az első hat hónapban 
csak működési költségeinket fedez-
zük, utána elkezdődik az adósságok 
törlesztése. Ha az adósok látják, hogy 
a gyár hatékony, vállalását teljesíteni 
tudja, akkor még egy évvel meg lehet 
hosszabbítani az adósság megadásá-
nak időszakát” – mondta el tegnap 
lapunknak a közgyűlést követően 
Sándor Vilmos, a fizetésképtelenné 
vált remetei tejporgyár igazgatója.

Reménykedik az igazgató
A közgyűlés elfogadta az átszerve-

zési és adósság-visszafizetési ütemter-
vet, de ez – az igazgató szerint – nem 
jelenti azt, hogy a részvénytársaság 
vezetősége és a végrehajtó nem keres 
egy olyan beruházót, aki hajlandó 
lenne befektetni vagy megvásárolni 
a gyár eszközeit. „Van egy nagyon 
komoly befektető, nem mondanék 
erről részleteket, csak annyit, hogy 
angliai hátterű csapat, mely felvál-
lalta, hogy komoly beruházásokkal 
segíti a romániai falvakat. A tervük 
az, hogy országos szinten a nagyobb 
falvakban háromezer szupermarketet 
nyitnának, amelyekben az árak kiseb-
bek lennének, mint a mostani bevá-
sárlóközpontokban, itt értékesítenék 
termékeinket is” – árulta el Sándor 
Vilmos. Információi szerint a retemei 
tejporgyárért az elmúlt két év alatt 
több potenciális vásárló is bejelentke-
zett volna, a napokban pedig a gyár 
megmentését a brit trónörököshöz, 
Charles herceghez kötődő befektetői 
körrel hozták összefüggésbe.

Streinu az új adminisztrátor
A második napirendi pontban a 

gyár átszervezését felügyelő új speciá-
lis adminisztrátor kinevezésére került 
sor. Mostanáig e tisztséget is Sándor 
Vilmos töltötte be, ám a tejporgyár-
ral szemben legnagyobb követelést 
támasztó Állami Privatizáció és Va-
gyonkezelő Társaság (AVAS) a speci-

ális ügyvezetői és vezérigazgatói mun-
kakör szétválasztását kérte. Az AVAS 
egyébként  13 százalékos részvény-
csomagja alapján a gyár legnagyobb 
hányadát birtokolja, igaz, a tejporgyár 
tartozásainak 67 százaléka is az AVAS 
fele jegyeződik. „Megneveztek egy bu-
karesti közgazdászt, a közgyűlés meg-
szavazta, s ettől arrafelé Anca Catalina 
Streinu lesz a speciális adminisztrátor. 
Ő felügyel engem, megnézi, betar-
tom-e a vállalásokat” – magyarázta 
lapunknak a közgyűlés után Sándor. 
A vezérigazgató reméli, van megoldás 
a problémákra. A tejporgyár jelenlegi 

hírfolyam

> Székely hetek a Corában. A három szé-
kelyföldi megye önkormányzatának, Hargita, 
Kovászna és Maros megye tanácsának a Magyar 
Hipermarket Kft.-vel való együttműködése 
eredményeként május 5–22. között másod-
szor szervezik meg a Székely hetek elnevezésű 
rendezvénysorozatot a magyarországi Cora 
áruházakban. Tavaly közel 55 millió forintos 
forgalmat bonyolító Székely hetek sikerén 
febuzdulva idén négyszer több székely termelő 
termékeiből vásárolhatnak és kóstolhatnak a 

magyarországi vásárlók. A Székely hetek közel 
170 terméktípusból álló kínálatát mintegy fél-
ezer termék közül választotta ki a Cora üzlet-
lánc magyarországi képviselete február 2-án a 
Hargita Megye Tanácsa székhelyén szervezett 
csíkszeredai termékbemutatón. A kiválasztott 
termékek listáján a tavalyi sikernek örvendett 
portékák mellett újabbak is helyet kaptak. Így 
például hagyományos ruhaneműk, két újabb 
kerámiaműhely termékei, faragott fából, illet-
ve csuhéból készült termékek, gyógynövények, 
főtt hústermékek színesítik a Cora Székely he-
tek idei termékpalettáját. 
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz.,  

tel.: 0266–207826, fax: 0266–207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival közli, 
hogy 2011. május 26-án 12 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. szám alatt árverés útján eladásra kerül 
az adós FILIOMOB Kft. (fiskális lakhelye: Zetelaka 
1325/A szám, Hargita megye, fiskális azonosítószá-
ma: 510182) tulajdonát képező következő ingatlan:

 1886 m2-es belterület, zetelaka, 
Hargita megye   25 000 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
(Malom utca 5. szám) a következő dokumentu-
mokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kiki-
áltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetésé-
ről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető 
a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06 
TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továb-
bá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében 
a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) máso-
latát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési 
okirat román nyelvű fordítását; a romániai magán-
személyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon 
igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátra-
lék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megneve-
zett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé-
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefa-
xon, távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot 
formálnának a szóban forgó ingatlanra, hogy ar-
ról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó 
szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás-
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonon.

Az eladási hirdetést 2011. április 29-én 
kifüggesztették.
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