BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 21332/16.12.2021
2. Societatea CONSTRUCTII SA, cod unic de înregistrare: 799324
Dosar nr. 2902/85/2021
Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Către,
Creditorii Construcții SA
CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center,
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0760/2014, având cod de
identificare fiscală 33154723, în calitate de administrator judiciar al Construcții SA, cu sediul în Sibiu, str. Triajului, nr.
1, jud. Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J32/139/1991, având CUI 799324, desemnată prin Hotărârea
nr. 458/2021 pronunțată la data de 03.12.2021, în dosarul 2902/85/2021 de Tribunalul Sibiu, vă comunicăm prezenta:
Notificare deschidere procedură de insolvență și convocare adunarea creditorilor
Nr. 7295 / 16.12.2021
Prin care vă informăm faptul că la data de 03.12.2021, prin Hotărârea nr. 458/2021, Tribunalul Sibiu a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de debitoarea Construcții SA
în dosarul nr. 2902/85/2021, desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj SPRL (a se vedea documentul
ataşat).
În acest context, având în vedere:
1. Calitatea dvs. de creditor al Construcții SA astfel cum rezultă din evidenţele puse la dispoziţia administratorului
judiciar.
2. Incidenţa art. 99 din Legea nr. 85/2014 în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare
tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit
prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor
registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii”.
Vă comunicăm următoarele drepturi, obligaţii, termene de procedură:
1. Aveţi obligaţia de a înceta orice formă de realizare a creanţei dvs. faţă de Construcții SA iniţiată în afara procedurii
prezente de insolvenţă, în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 aceste acţiuni fiind blocate („de la data deschiderii
procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea
creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii
insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor”).
2. În condiţiile în care aveţi o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior datei de 03.12.2021, sunteţi
îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014, care va trebui să respecte
condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă:
a. indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual şi datele de contact (adresa exactă de
comunicare, persoane contact, numere de telefon, email, fax);
b. suma solicitată în lei (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care se compune şi modalitatea de calcul);
c. dovada creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, orice alte documente relevante
care pot proba pretenţiile dvs.);
d. indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii şi probarea efectuării publicităţii acestora (sancţiunea
neindicării clare a garanţiilor sau neprobării acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară; ataşaţi extrase
AEGRM sau copii CF).
Vă atragem atenţia că în baza alin. (2) de la art. 104, toate documentele justificative ale creanţei/înscrisurile depuse în
probaţiune trebuie depuse până la termenul limită de depunere a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii
este sancţionată cu decăderea din acest drept, declaraţia urmând a fi respinsă.
Dacă doriţi să solicitaţi dobânzi, penalităţi sau alte accesorii la creanţa dvs., vă atragem atenţia că aveţi dreptul să le
calculaţi doar până la data deschiderii procedurii, art. 80 din Legea nr. 85/2014 interzicând adăugarea lor ulterior datei
deschiderii procedurii.
Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar, astfel:
a. un exemplar va fi înregistrat la registratura Tribunalului Sibiu, la adresa din Sibiu, str. Ocnei, nr. 33, cod poștal
550188, jud. Sibiu, România, cu datele de contact telefon: 0269/217104, fax: 0269/217702, Email: tribunalul.sibiu@just.ro. La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada în original, a achitării unei taxe de timbru
în sumă de 200 lei1, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local taxe judiciare de timbru şi alte taxe de
timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul (primăriei din localitatea unde aveţi
sediul/domiciliul)2.
b. un exemplar va fi înregistrat la registratura administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în ClujNapoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul

Art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 prevede: „acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse ia instanţele judecătoreşti în
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr.
10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 287/2004, cu modificările şi
completările ulterioare şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în
activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 200 lei”.
2
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Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0760/2014, telefon 0264.444.821/822, fax 0264.444.823, e-mail
office@citr.ro. La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei în copie.
Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este 17.01.2022. Nerespectarea acestui termen este
sancţionată cu decăderea, potrivit dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014.
3. Termenele stabilite în procedura de insolvenţă deschisă faţă de Construcții SA :
a. termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor este de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a procedurii, în conformitate
cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăși 10 zile de la
data expirării termenului de depunere a acestora;
b. termenul-limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 17.01.2022.
c. termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, înregistrare la Tribunal şi publicare în BPI a tabelului preliminar de
creanţe a este 07.02.2022.
d. termenul de contestare a tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
e. termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 03.03.2022.
Prin prezenta notificare vă transmitem și informații privind prima Adunare a creditorilor, prin convocarea de mai jos:
Convocare adunarea creditorilor:
CITR Filiala Cluj SPRL convoacă Adunarea Creditorilor, ce urmează a se desfăşura la data de 14.02.2022, ora 12:00, la
adresa Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, în incinta Silver Business Center, etaj 3, jud. Cluj având pe ordinea de
zi:
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii;
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;
3. Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia;
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
5. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL;
6. Aprobarea onorariului administratorului judiciar, CITR Filiala Cluj SPRL;
7. Diverse.
În baza art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 creditorii pot transmite şi un vot scris la registratura administratorului
judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj, telefon
0264.444.821/822, fax 0264.444.823, email office@citr.ro, deplasarea la şedinţă nefiind obligatorie. Votul trebuie să
ajungă la registratura administratorului judiciar cel mai târziu până la data și ora programată pentru începerea ședinței.
Pentru orice nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon 0264.444.821/822
sau la adresele de e-mail office@citr.ro, raluca.ciortea@citr.ro.
Vă mulţumim. Anexăm: copie de pe dispozitivul Hotărârii nr. 458/03.12.2021.
CITR Filiala Cluj SPRL
Practician Insolvență
Raluca Ciortea
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea EMBROIDERY DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 33492490
Dosar nr. 4580/30/2021
Debitor: EMBROIDERY DESIGN SRL  în faliment   în bankruptcy   en faillitte 
Nr. înreg. ORC J35/1941/2014; CUI: 33492490
Tabel preliminar al creanțelor
Nr. 501 data emiterii: 15.12.2021
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4580/30/2021, aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă;
2.Arhiva/registratura instanței: Timișoara, Piața Tepeș Vodă nr. 2, județ Timiș, cod poștal 300055, fax. 0256221990,
email: tr-timis-reg@just.ro;
3.1. Debitor: EMBROIDERY DESIGN SRL, cu sediul în Loc. Lugoj, str. Bocșei, nr. 78-80, Jud. Timiș, înregistrată la
ORC Timiș sub nr. J35/1941/2014, CUI 33492490;
3.2. Administrator special: Petitjean Andre-Yves-Laurent;
4.Creditori cunoscuți: DGRFP Timișoara - AJFP Timiș;
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Tăutu Iuliana – Adina, cu sediul social în Timișoara, str.
Proclamația de la Timișoara, nr. 7, Cam. 26, Jud. Timiș, Tel: 0741 112 967, e-mail: office.adinatautu@gmail.com,
cii.adinatautu@gmail.com, având nr. de înregistrare în Registrul formelor de organizare UNIPIR: RFO I –1397, CIF:
30258479, reprezentat legal prin Adina Tăutu – practician în insolvență,
6. Subscrisul Cabinet Individual de Insolvență Tăutu Iuliana – Adina, în calitate de lichidator judiciar al debitorului
EMBROIDERY DESIGN SRL, potrivit Încheierii civile nr. 1009/21.10.2021, pronunțată de către Tribunalul Timiș,
Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 4580/30/2021, comunică:
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