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RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata  

 

Data raportului curent: 06 octombrie 2022 

Denumirea Emitentului: Societatea de Constructii Napoca SA 

Sediul Social: Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, jud. Cluj 

Tel/fax: 0264 – 425.861;  0264 – 425.053 

Nr. si data inregistrarii la ORC: J 12/15/1991 

CIF: RO 199117 

Capital subscris si varsat: 6.231.454 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: BURSA DE VALORI 

BUCURESTI 

 

 

Evenimente importante de raportat:  
 

Societatea de Constructii Napoca SA  in conformitate cu prevederile  
Art. 234, lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de 
instrumente financiare si  
operatiuni de piata, informeaza actionarii ca prin sentinta din data de 
05.10.2022  pronuntata in dosarul  nr 982/1285/2021, a fost confirmat 
planul de reorganizare depus de administartorul special si administratorul 
judiciar. Sentinta este executorie.     
 

Nr Dosar Instanta cre

dit

ori 

Obiect 

dosar 

Termen  Observatii  

1 982/1285/

2021 

TRIBUNALUL 

SPECIALIZAT 

CLUJ 

 procedura 

insolvenţei 

– societăţi 

pe acţiuni 

  
 

08.02.2023 

Respinge ca neîntemeiate contestatiile 

formulate de creditoarele I S.R.L., R 

S.A. si R A A I ”A I”. Admite cererea 

formulată de administratorul judiciar 

S.P. ”C” S.P.R.L. şi administratorul 

special al debitoarei S C N S.A. . 

Confirmă planul de reorganizare al 

debitoarei S C N S.A. . Dispune 

continuarea activităţii debitoarei sub 

conducerea administratorului judiciar. 

Stabileşte în sarcina administratorului 

judiciar obligaţia de a prezenta 

trimestrial rapoarte comitetului 

creditorilor asupra situaţiei financiare a 

averii debitoarei şi de a le înregistra la 

grefa Tribunalului Specializat Cluj, 
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SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA 

Administar special  

Canta Danut Dorel  

ulterior aprobării lor de către comitetul 

creditorilor, precum şi obligaţia de a 

prezenta situaţia cheltuielilor efectuate 

pentru bunul mers al activităţii, în 

vederea recuperării acestora, pentru 

avizare de către comitetul creditorilor, 

conform art. 140 alin. 6 şi art. 144 din 

Legea nr. 85/2014. Fixează termen 

pentru examinarea stadiului procedurii 

la 8 februarie 2023, ora 11, sala 102. 

Executorie. Cu drept de apel în termen 

de 7 zile de la comunicare, care se 

depune la Tribunalul Specializat Cluj. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la 

dispoziţia părţilor de către grefa 

instanţei, azi 5 octombrie 2022..  


