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ANUNŢ PRIVIND DEPUNEREA MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE 
Nr. 384/05.09.2017 

 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 569/86/2015*, Tribunalul Suceava – Sectia a II a civila,  
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Ştefan cel Mare, nr. 62, mun. Suceava, jud. Suceava, Număr de telefon: 0230/214948, 
programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 9.00-13.00 
3.Debitor: SC ELPIDEX GRUP SRL, CIF 4604620, sediul social: loc. Galanesti, str. Teilor nr. 346, jud. 
Suceava, Număr de ordine în registrul comerţului: J33/1470/1993  
5. Administrator judiciar: INSOLVENT  I.P.U.R.L., cu sediul social în Mun. Suceava, Aleea Nucului nr. 16, sc. A, ap. 2, 
jud. Suceava, nr. Inreg RFO II-0222/2006, CIF 21138732, tel. 0745/635.844, fax 0330/802.110, e-mail: 
insolvent.ipurl@yahoo.com, reprezentata prin asociat coordonator unic jr. Axente Liliana 

  
Subscrisa Insolvent I.P.U.R.L., în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC ELPIDEX GRUP SRL,  

în temeiul art. 137 si 139 alin. 5 din Legea nr. 85/2014,  
 

ANUNŢĂ 
 

faptul ca modificarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei S.C. ELPIDEX GRUP S.R.L., a fost 
depus la grefa Tribunalului Suceava în data de 01.09.2017 şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Suceava. 
 
Conform art. 137, alin. 2 si art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, se convocă Adunarea creditorilor 
debitoarei pentru data de 28.09.2017, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: “Punerea în discuţie şi 
aprobarea, în baza art. 137 si 139 din Legea nr. 85/2014, a Modificarii planului de reorganizare a activitatii 
SC Elpidex Grup SRL”. 
 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentica sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota 
şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, 
căruia i s-a incorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi 
comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, pana in ziua fixată pentru 
exprimarea votului. 
 Modificarea planului de reorganizare a fost depus la Tribunalul Suceava şi la ORC Suceava, prin 
întreprinderea acestui demers se subîntelege că Modificarea planului de reorganizare este publica, putând fi consultata 
la dosarul cauzei de către orice parte interesată. Publicarea prezentului anunţ are ca scop asigurarea publicităţii şi 
opozabilităţii faţă de terţi, astfel încât modificarea planului de reorganizare să fie adusa la cunoştinţa creditorilor. În 
consecinţă, apreciem că de la data publicării prezentului anunţ toate părţile interesate vor fi socotite că au luat 
cunoştinţă despre Modificarea planul de reorganizare propusa de către debitoare cat si de data de exprimare a votului. 
Documentul poate fi consultat si la sediul debitorului, pe cheltuiala solicitantului. Pentru informaţii suplimentare vă 
puteţi adresa administratorului judiciar. 
 

Administrator judiciar  
INSOLVENT I.P.U.R.L. 

 


