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ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA MODIFICĂRII ȘI PRELUNGIRII PLANULUI DE REORGANIZARE 

A ACTIVITĂȚII 

 

 

1. Date privind dosarul: nr. dosar 528/95/2015, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă. 

 

2. Arhiva instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, cam. 3, Jud. Gorj, tel. 0253213964, programul 

arhivei/registraturii instanţei 09:00 -13:00. 

 

3. Debitor: Succes Nic Com SRL, cod de identificare fiscală 5762598, sediul social în Oraş Voluntari, str. 

Bucegi, nr. 1, jud. Ilfov, sediul profesional ales în jud. Gorj, mun. Târgu-Jiu, str. Macului, nr. 1, număr de 

ordine în registrul comerţului J23/3551/2013. 

 

4. Administrator judiciar: Consorţiul format din CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în cu sediul în 

București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de 

Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764 e-mail 

bucuresti@citr.ro și Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculată la 

Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscală 

RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com. 

 

5. Subscrisele, Consorţiul format din Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, 

înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de 

identificare fiscală RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com și CITR Filiala Bucureşti SPRL, cu sediul în 

București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, et. 3, sector 2,  înmatriculată la Registrul Formelor de 

Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764 e-mail 

bucuresti@citr.ro în calitate de administrator judiciar al debitorului Succes Nic Com SRL, conform încheierii 

nr. 8 din data de 04.02.2015 pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 528/95/2015, în 

temeiul art. 137 alin. (1) și alin. (2) din Legea 85/2014, 

 

ANUNȚĂ 

 

Faptul că administratorul special a depus la dosarul cauzei 528/95/2015 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, Secția 

a II-a Civilă, Modificarea și prelungirea Planului de reorganizare a activității SUCCES NIC COM SRL. 

Acesta a fost propus de către administratorul special.  
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Adunarea creditorilor este programată la data de 06.04.2021, ora 14:00, la sediul CITR Filiala București SPRL 

din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, et. 3, sector 2 cu următoarea ORDINE DE ZI: 

1. Aprobarea modificării și prelungirii Planului de reorganizare a activității SUCCES NIC COM SRL 

în conformitate cu prevederile art. 137 – 139 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenței și de insolvență. 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată 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 raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe 

un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, 

până cel târziu în data şi ora fixată pentru exprimarea votului. 

Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puţin 5 

zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 

 

În vederea combaterii răspândirii viruslui covid-19 și luând în considerare recomandările autorităților, 

pentru Adunarea Creditorilor din data de 06.04.2021, ora 14:00, se recomandă transmiterea voturilor exclusiv 

în format electronic utilizând următoarele adrese de e-mail: patricia.radulescu@citr.ro, 

siomaxtgjiu@yahoo.com sau la nr. de fax 021 32 66 013. Se acceptă următoarele forme de comunicare 

electronică: 

- Votul semnat și scanat transmis prin mail către subscrisa; 

- Votul semnat transmis prin fax; 

- Vot format electronic care are încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică bazată pe un 

certificat valabil – semnatură digital. 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

 

Modificarea și Prelungirea Planului de reorganizare propus poate fi consultată la sediile consorțiului 

administratorilor judiciari din CITR Filiala București SPRL din București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea 

A, et. 3, sector 2 și SIOMAX SPRL din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, pe cheltuiala solicitantului 

și la Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă în cadrul dosarului 528/95/2015. 

 

De asemenea, Modificarea și Prelungirea Planului de reorganizare va fi publicat pe site-urile consorțiului 

administratorului judiciar și va fi transmis, la cerere, pe e-mail. 
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Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar la oricare din următoarele 

adrese: patricia.radulescu@citr.ro, siomaxtgjiu@yahoo.com.  

 

 

 CONSORȚIUL FORMAT DIN: 

 CITR Filiala București SPRL  Siomax SPRL 

 

 Prin practician în insolvență 

IONUȚ ADRIAN ȘANDOR 

  

PR  
 

 

 

 

Consorţiul, 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.  
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