
NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII DE FALIMENT 

                                                                                                                                         Nr.: 2420 

                                                                                                                                            Data emiterii: 08.07.2014 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2093/85/2009 Tribunalul  Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal. Judecător sindic: Raluca Anamaria Savu. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Sibiu, str. J.S.Bach, nr.4, jud. Sibiu, număr de telefon: 0269-217104 

Programul arhivei/registraturii instanţei  luni – vineri 8:00 – 12:00. 

3. Debitor: Consib SA, cod de identificare fiscală RO2454372, sediul social Sibiu, str.Dorobanţilor, nr.106, jud.Sibiu, 

număr de ordine în registrul comerţului J32/150/1991. 

4. Creditor: AJFP Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, jud.Sibiu. 

5. Lichidator: Relco Active SPRL, cod de identificare fiscală RO20800504, sediul social Sibiu, str. Revoluţiei nr.1, 

ap.17, jud. Sibiu, număr de înscriere în Registrul Societăţilor Profesionale  RFO II 0054, Tel/Fax 0269 225076, e-mail 

office@relcoactive.ro.  

Nume şi prenume reprezentant lichidator persoană juridică Herman Corina. 

5. Subscrisa Relco Active SPRL, în calitate de lichidator al debitorului Consib SA, conform Sentinţa nr. 

768/2014/26.06.2014 pronunţată de Tribunalul Sibiu, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 

dosarul nr.2093/85/2009, în temeiul art. 107 din Legea privind procedura insolvenţei. 

NOTIFICĂ 

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment. 

8. Debitorul Consib SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei 

documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 

8.1. Creditorii debitorului Consib SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea 

cererii de admitere a creanţei suplimentare în condiţiile următoare: 

8.2. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor suplimentare este 18.09.2014. 

8.2.1. Alte termene suplimentare stabilite prin sentinţa de intrare in faliment :  

Termenul limită pentru: verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 

09.10.2014; afişarea tabelului definitiv consolidat 13.11.2014. 

 9. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 

adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 

menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului poate fi comunicat în mod direct acestuia prin poştă. 

9.1. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  

Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru 

realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din 

Legea privind procedura insolvenţei). 

10. Semnătură  

Relco Active SPRL 

Ec. Corina Herman 
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