Număr dosar: 356/1285/2013 al Tribunalului Specializat Cluj, Judecător-sindic: Flavius Moţu
Administrator judiciar: Mureş Insolvency SPRL, desemnat prin Încheierea civilă FN/C/2016 din data
de 18.01.2016, pronunţată în şedinţa Camerei de consiliu,
Debitor: SC Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A. – in reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement
Anunţ privind modificarea planului

de reorganizare

Nr: 3283 , Data emiterii: 22.08.2017
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 356/1285/2013 al Tribunalului Specializat Cluj, Judecător-sindic:
Flavius Moţu
2.Debitor: SC INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA , cu sediul în

Câmpia Turzii

str.Laminoriştilor nr.145 Jud Cluj, Nr.ORC J12/67/1991, CUI 199710
3. Creditori: Lista anexă;
4. Administrator judiciar: Mureş Insolvency SPRL, cu sediul social în str. G-ral Gh. Avramescu nr.4,
Tg-Mureș, județul Mureș, Cod de identificare fiscală RO13577109, Număr de înscriere în tabloul
practicienilor în insolvență 2B0198, Număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare RFO II 0252/31.12.2006, Tel/Fax: 0265-261019, 269700, e-mail: smdamures@gmail.com, reprezentată prin
asociatul coordonator ec.Todor-Soo Ignaţie
5. Subscrisa Mureş Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Industria
Sârmei Câmpia Turzii S.A desemnat prin Încheierea civilă FN/C/2016 din data de 18.01.2016,
pronunţată în şedinţa Camerei de consiliu de Tribunalul Specializat Cluj în cauza dosarului
nr.356/1285/2013 , în temeiul art. 99 din nr. 85/2006,
Anunţă:
Actul de modificare a Planului de reorganizare a activităţii debitorului Industria Sârmei Câmpia
Turzii S.A propus în condiţiile art.95 alin.(4) din Legea nr.85/2006 de către administratorul judiciar a
fost depus la registratura Tribunalului Specializat Cluj la data de 22.08.2016.
Adunarea creditorilor este convocată la data de 19.09.2017, ora 12:00 la sediul Mureș Insolvency
SPRL din Tg.Mureş str.G-ral Gh.Avramescu nr.4 având ca ordine de zi: Aprobarea modificarii
Planului de reorganizare a activităţii debitorului.
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării conform prevederilor art.14 alin.(3) din Legea
nr.85/2006. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă în condiţiile art.14 alin.(4) din acelaşi act
normativ.
Informaţii suplimentare
-Actul de modificare a planului de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la
sediul debitorului INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA şi la sediul Mureș Insolvency SPRL
din Tg.Mureş str.G-ral Gh.Avramescu nr.4, pe cheltuiala solicitantului, precum şi la arhiva Tribunalului
Specializat Cluj.
-Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Mureş Insolvency SPRL prin Asociatul coordonator, ec.Todor-Soo Ignaţie

