
 

 

 

 

Societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement 

 

       Către: 

  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

  Fax: 021-659.60.51 

 

  BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. 

  Fax: 021-30 79 519 

Referitor: Raport curent  

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare şi  

Legii nr. 24/2017  privind piaţa de capital 

 

Data raportului : 08.11.2017 

Denumirea entităţii emitente: SC Concefa S.A. 

Sediul social: Sibiu, Str. Henri Coandă nr. 59 

Numărul de telefon: 0269/21.82.53; fax: 0269.21.77.21 

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: R0787460 

Număr de ordine în Registrul Comertului: J32/309/1991 

Capital social: 57.195.145,1 lei 

Piaţa pe care se tranzacţionează acţiunile SC Concefa SA: Piaţa reglementată 

administrată de Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de Capital , Categoria – 

Standard (Simbol de piaţă : COFI)  

Evenimente importante de raportat:   

             Comunicat privind  stadiu dosar  1468/85/2012/a23 

  La termenul de pronuntare  din data de  08.11.2017  avand ca obiect falimentul 

privind debitoarea SC CONCEFA SA, Curtea de Apel Alba Iulia,  respinge recursul declarat 

de recurenta SC Concefa SA prin administrator special Cercel Horaţiu împotriva sentinţei 

nr.351/2017 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr.1468/85/2012 al Tribunalului 

Sibiu. Respinge cererea de suspendare a executării sentinţei nr.351/2017 prin care Tribunalul 

Sibiu a pronuntat deschiderea procedurii generale a falimentului SC CONCEFA SA. 

Atasam prezentei extras ecris de pe portalul instantelor de judecata. 

      Administrator special 

Ec. Cercel Horatiu  

550234 Sibiu, Str. Henri Coandã nr. 59 
J32/309/1991, C.U.I. RO 787460 

BCR Sibiu, RO90RNCB 0227036059470030 

Telefon Mobil:  0744/76.76.02 
Telefon: 0269/21.82.53;  

Fax: 0269/23.74.75; 0269/21.77.21 
e-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro 

Nr. Inregistrare: 1391/08.11.2017 

 

http://www.concefa.ro/
mailto:office@concefa.ro


 



 



10.05.2017 

Ora estimata: 09:00 

Complet: C3 Fond Litigii Profesionisti 

Tip solutie: Deschidere procedură generală 

Solutia pe scurt: ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Admite cererea formulată de creditorul 

RAIFFEISEN BANK SA, şi în consecinţă: In temeiul art. 107 litera C prima teză din Legea 

privind procedura insolvenţei; Dispune începerea procedurii falimentului debitoarei S.C „ 

CONCEFA” S.A. In temeiul art.107 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, Desemnează 

lichidator pe C.I.T.R. S.P.R.L, cu o retribuţie de 500 lei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de 

art.25 din Legea privind procedura insolvenţei, In temeiul art.107 alin.2 din Legea privind 

procedura insolvenţei, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de 

administrare al debitorului. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, 

creditorilor şi oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul SIBIU pentru efectuarea 

menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită 

pentru depunerea cererilor creanţelor născute în cursul procedurii 21 IUNIE 2017. Fixează 

termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi 

comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 19 IULIE 2017. Fixează termenul pentru 

depunerea eventualelor contestaţii la data de 9 AUGUST 2017, iar termenul pentru soluţionarea 

contestaţiilor şi pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 23 AUGUST 2017. 

In temeiul art.113 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune sigilarea bunurilor din 

averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Cu drept de recurs în 7 zile de 

la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 10 mai 2017. TERMEN ÎN ŞEDINŢĂ 

PUBLICĂ: 20 SEPTEMBRIE 2017  

Document: Încheiere finală camera consiliu    10.05.2017 
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