
 

 

 

Dosar nr. 1938/84/2015 

Tribunalul Bihor 

Către, 

              AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

                                                                    Fax: 0216596051 

 

Subscrisele, CITR FILIALA CLUJ SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, 

înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. 0760, având cod de identificare 

fiscală 33154723 desemnată în calitate de lichidator judiciar a CONSTRUCȚII MONTAJ SA 

("societate în faliment, in bankruptcy, en faillite”), cu sediul în Comuna Crişeni, Nr. 442, Jud. Sălaj, CUI 

679182, înregistrată la ONRC sub nr. J31/33/1991, prin Încheierea Civilă nr. 580/2021 pronunțată în 

ședința din Camera de consiliu din data de 14.06.2021, în Dosarul nr. 1938/84/2015 de către Tribunalul 

Sălaj, Secția Civilă,,vă comunicăm prezenta:  

 

CERERE SUSPENDARE TRANZACŢIONARE  

AVÂND ÎN VEDERE: 

1. La data de 14.06.2021 prin hotărârea judecătorească 580/2021 , Tribunalul Sălaj a dispus 

deschiderea procedurii falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de debitoarea 

CONSTURCȚII MONTAJ, în dosarul nr. 1938/84/2015, desemnând administrator judiciar 

pe CITR Filiala Cluj SPRL (a se vedea documentul ataşat). 

2. Este incident art. 81 din Legea nr. 85/2014 („ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data 

confirmării planului de reorganizare, acţiunile societăţilor emitente, în sensul Legii nr. 297/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la tranzacţionare cu începere de la data 

primirii comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, (2) La data primirii de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a comunicării privind intrarea în procedura falimentului 

intervine retragerea valorilor mobiliare de pe piața reglementată pe care acestea se 

tranzacționează.”). 

SOLICITARE: 

1. Să suspendaţi de la tranzacţionare acţiunile emise de CONSTRUCȚII MONTAJ SA 

CITR 

INTRARE/IEȘIRE 
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Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de 

operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale 

incidentale a datelor cu caracter personal,  vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea 

dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal şi că ne transmiteţi doar 

acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul 

gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, 

extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalţi participanţi ai procedurii în conformitate cu legea, 

instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii, si doar pentru a ne îndeplini atribuţiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 

ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, 

inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. 

Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de 

a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte 

întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro. 

Pentru orice nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefoanele Pentru orice 

nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la telefon +40-264-444821/822, fax +40-

264-444823, email office@citr.ro. 

 

Vă mulţumim. 

Anexăm copia hotărârii 580/2021. 

Vă mulţumim! 

 

  Cluj-Napoca    CITR FILIALA CLUJ SPRL 

                      Partner 

                   Alexandra Gălățan 
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Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 1938/84/2015

Data inregistrarii 18.09.2015

Data ultimei modificari: 14.06.2021

Sectie: CIVIL

Materie: Faliment

Obiect: cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014

Stadiu procesual: Fond

Părţi

Nume Calitate parte

SC CONSTRUCȚII MONTAJ SA Debitor

SC NERA STAR SRL Creditor

SC IFORM CONSTRUCT SRL Creditor

SC ELMONT SRL Creditor

SC PROENERG SRL Creditor

CITR SPRL FILIALA CLUJ Lichidator

INSOLV 2007 SPRL FILIALA CLUJ Lichidator

BANCA TRANSILVANIA SA SUC. ZALĂU Creditor

D.G.R.F.P. CLUJ-NAPOCA - AJFP SĂLAJ Creditor

UNICREDIT BANK SA Creditor

COMUNA CRIȘENI Creditor

ELECTRICA FURNIZARE SA AG. DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU Creditor

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA Creditor

SC AIB GRUP SRL Creditor

SC HOLCIM SA Creditor

ACI CLUJ SA Creditor

http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
http://portal.just.ro/84/SitePages/acasa_default.aspx


ADISS SA Creditor

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ TISA Creditor

AIB CONSULTING SRL Creditor

AIG GRUP SRL Creditor
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Şedinţe

13.09.2021

Ora estimata: 09:00 
Complet: I 2 
Tip solutie: 
Solutia pe scurt: 
Document:     

14.06.2021

Ora estimata: 09:00 
Complet: I 2 
Tip solutie: Admis 
Solutia pe scurt: În temeiul art. 145 alin. 1 pct. C din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței ?i
de insolven?ă dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitorului C.M. SRL cu sediul în -, J -, CUI -. Dispune
dizolvarea debitorului persoană juridică și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Desemnează în calitate de
lichidator judiciar provizoriu pe CITR Filiala Cluj SPRL care va îndeplini atribuțiile prev. de art. 64 din Legea nr. 85/2014,
cu o retribu?ie de 1000 lei/lună fără TVA. Dispune lichidatorului judiciar provizoriu să notifice intrarea în faliment și să
efectueze actele și operațiunile de lichidare a patrimoniului debitorului, în conformitate cu art. 146 alin. 1 din Legea nr.
85/2014. Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul
judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar, sub sancțiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr .85/2014.
Stabile?te în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obliga?ia comunicării de urgen?ă a acestei interdic?ii tuturor băncilor
unde debitorul are deschise conturi. În termen de 10 zile de la notificare, creditorii care se bucură de prioritatea
prevăzută de art. 161 pct. 4 din lege de?inând crean?e asupra debitorului născute în procedură pot formula cereri de
admitere a crean?elor înso?ite de documente justificative. Fixează termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanțelor născute în cursul procedurii în vederea întocmirii tabelului suplimentar data de 29.07.2021, precum ?i cerin?ele
pentru ca o crean?ă înregistrată să fie considerată valabilă. Fixează termen de verificare a creanțelor, de întocmire ?i
publicare a tabelului suplimentar de creanțe data de 27.08.2021. Contestațiile vor fi depuse la tribunal în termen de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar de creanțe. Sub sancțiunea anulării,
contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum și de toate
înscrisurile pe care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se
solicită. Partea care formulează contestația este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al
contestației și al documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, creditorului a cărui creanță o contestă (dacă este
cazul), precum și administratorului special, sub sancțiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul cod de
procedură civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestației și a documentelor care o
însoțesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancțiunea decăderii de a mai propune probe și de a
invoca excepții, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, administratorului
judiciar și administratorului special, după caz. Fixează termen de întocmire a tabelului definitiv consolidat data de
27.09.2021. ?edin?a adunării creditorilor în care va fi discutată confirmarea/desemnarea lichidatorului judiciar, cât și
stabilirea onorariului acestuia, va fi stabilită cel târziu la data de 01.09.2021. Pune în vedere lichidatorului judiciar să ia
măsuri de arhivare a documentelor contabile ale debitorului în conformitate cu Legea nr. 16/1996 ?i să previzioneze
sumele necesare achitării acestor servicii. Lichidatorul judiciar va depune lunar la dosar un raport ce va cuprinde men?
iunile de la art. 59 din lege ce va fi depus la dosar cu cel pu?in 5 zile anterior termenului stabilit pentru verificarea
procedurii, iar la fiecare 3 luni va întocmi raportul asupra fondurilor ob?inute din lichidare ?i din încasarea de crean?e,
precum ?i un plan de distribuire între creditori, dacă este cazul, în conformitate cu art. 160 din lege. Actele pentru care
se impune publicarea în BPI vor fi depuse la dosar doar împreună cu dovada comunicării acestora în BPI. Stabile?te
termen pentru verificarea modului de îndeplinire a atribu?iilor lichidatorului judiciar la data de 13.09.2021, în ?edin?ă
publică, orele 9,00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul
Sălaj. Pronunțată la data de 14.06.2021 prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.  
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