
 
 
Nr.1118 / 22.11.2017 

           
  Catre:  
                         AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 
                        Fax: 021-659.60.51 
                         BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 
                        Fax: 021-30 79 519 
       

     RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori 
mobiliare si Legii nr. 24/2017  privind piata de capital 

 
 

Data raportului: 22.11.2017 
Denumirea entităţii emitente: S.C. CONDMAG S.A. 
Sediul Social: Braşov, str. Avram Iancu nr.52, jud. Braşov - 500075 
Numărul de telefon: 0268.414.954, fax: 0268.471.706 
Codul Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1100008 
Număr de Ordine la Registrul Comerţului: J08/35/1991 
Capital social subscris şi vărsat: 38.133.575,1 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB – categoria standard 
 
ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT  
 
       DESCHIDERE PROCEDURĂ FALIMENT – Priveşte Dosar nr.2899/62/2015 
 

  La termenul de pronuntare  din data de  21.11.2017 , Tribunalul Braşov,   a admis cererea 

formulată de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect 

deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei. CONDMAG S.A. Hotărârea poate fi 

atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. 

Atasam prezentei extras ecris de pe portalul instantelor de judecata. 

             ADMINISTRATOR SPECIAL  

                               GHEORGHE CALBUREAN 
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Informaţii generale 

Nr. unic (nr. format vechi) 

: 
2899/62/2015 

Data inregistrarii 15.07.2015 

Data ultimei modificari: 21.11.2017 

Sectie: SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

Materie: Faliment 

Obiect: procedura insolvenţei 

Stadiu procesual: Fond 
  
 

Şedinţe 

13.02.2018 

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI6 (sala T4) 
Tip solutie:  
Solutia pe scurt:  
Document:      

21.11.2017 

Ora estimata: 08:30 
Complet: CI6 (sala T4) 
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa 
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Braşov, având ca obiect deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei. În temeiul art.145 alin.1 
lit.B din Legea nr.85/2014, Deschide procedura generală a falimentului împotriva debitoarei SC 
CONDMAG S.A.. În temeiul art.145 alin.2 lit.a din Legea nr.85/2014, Dispune dizolvarea societăţii 
debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia. În temeiul art.145 alin.2 lit.b din Legea 
nr.85/2014, Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe ROMINSOLV SPRL, care va 
îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie provizorie de 3000 lei şi un onorariu de 
succes de 9% din valoarea fondurilor obţinute în beneficiul creditorilor. În temeiul art.145 alin.2 lit.d din 
Legea nr.85/2014, Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista 
actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, la data de 27.11.2017. În temeiul art.146 
din Legea nr.85/2014, Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitoarei, creditorilor şi 
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov,în vederea efectuării menţiunii, conform 
Codului de Procedură Civilă, printr-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă, 
precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Fixează termenul limită pentru depunerea 
cererilor de creanţe născute după deschiderea procedurii la data de 05.01.2018. Fixează termenul limită 
pentru verificarea creanţelor născute după data deschiderii procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la data de 05.02.2018. Fixează termenul limită pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor la 05.03.2018. În temeiul art.151 din Legea nr.85/2014, Dispune 
sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Stabileşte termen 
de judecată pentru continuarea procedurii la 13.02.2018, ora 8.30, sala T4. Executorie. Cu drept de apel 
în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Braşov, sub sancţiunea nulităţii. 
Pronunţată azi, 21.11.2017, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.  
Document: Hotărâre intermediară  1363/2017  21.11.2017 

 
 

 


