
Convocator privind adunarea creditorilor 

SC TODIM CONINSTAL SRL 

Nr. 1464 

            din 15.04.2016 

 

 
1. Dosar 5946/85/2013 Tribunal Sibiu Secţia II Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal; Judecător 
sindic: Magistrat Raluca Anamaria Savu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: mun. Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 30, jud. Sibiu, Număr de 
telefon 0269/217104; Programul arhivei/registraturii instanţei 08.00 – 12.00. 
3.1. Debitor: S.C. TODIM CONINSTAL S.R.L. Cod de identificare fiscală 26210200; sediul social în 
Sibiu, str. Gorjului nr. 5, bl. 17, ap. 41,  jud. Sibiu; Nr.ORC  J 32/919/2009; 
4. Creditor:  D.G.R.F.P. Braşov -  A.J.F.P.  Sibiu,  str. Calea Dumbrăvii nr. 17, jud Sibiu; 
5. Administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă Marcoviciu Sorin Ştefan, cu sediul în Sibiu, 
str. Oştirii, nr.1, et. 1, ap. 47, CIF 27390630, nr. RFO I-3200, tel./fax: 0269250498,  
smarcoviciu@yahoo.com 
6. Subsemnatul: Marcoviciu Sorin, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. TODIM 
CONINSTAL S.R.L., conform incheierii civile din 26.03.2015, pronunţată de Tribunal Sibiu Secţia II a 
Civila, de Contencios Administrativ şi Fiscal; în dosarul  nr. 5946/85/2013, în temeiul art. 13 şi urm. din 
Legea privind procedura insolvenţei, convoaca adunarea creditorilor, la sediul lichidatorului judiciar, 
pentru data de 26.04.2016, ora 8.45, având ca ordine de zi :  
1-Prezentarea Processului verbal de inventariere a bunurilor din patrimoniul debitoarei la data intrarii 
in faliment;(atasam proces verbal inventariere) 
2-Aprobarea preturilor de vanzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei conform propunerilor 
lichidatorului judiciar din Anexa 1 la procesul verbal de inventariere, avand in vedere atat explicatiile 
care descriu starea acestora, precum si faptul ca toate obiectele de inventar au mai mult de 3 ani de 
utilizare, iar mijloacele fixe au fost utilizate in cea mai mare parte pe santiere, in constructii si prezinta 
un grad ridicat de depreciere.(autovehicolul este practic o epava pe care au crescut muschi si buruieni) 
In aceste conditii, consideram ca ar fi total nejustificata apelarea la serviciile de evaluare, existand 
riscul major ca valoarea obtinuta din valorificarea bunurilor sa nu acopere costul evaluarii. 
3-Aprobarea Regulamentului de vanzare propus de catre lichidatorul judiciar, atasat prezentului 
convocator.  
 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul poate fi comunicată prin 

orice mijloace la lichidatorul judiciar, pana in ziua și ora fixată pentru exprimarea votului. 
 
NOTA: Pentru comunicarea documentelor atasate solicitam creditorilor sa comunice o adresa de e-mail 

valida, la adresa smarcoviciu@yahoo.com. 
   
Semnătura: 

Cabinet Individual de Insolventa Marcoviciu Sorin Stefan 

 


