
Anunţprivind planul de reorganizare SC Vinbraforest SRL
Număr: 3692/23.05.2022

1. Dateprivind dosarul nr. dosar 1167/95/2021, Tribunalul Gorj, SecţiaaII-a Civilă.
2. Arhiva instanţei: Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Camera 3, jud. Gorj, Programul arhivei/registraturii instanţei:
luni-vineri 09,00-12,00.
3.1 Debitor: SC Vinbraforest SRL, cod de identificare fiscală 33055304, sediul social în Targu Carbunesti, str. Blahnitei, nr.
7, Constructie C9, jud. Gorj număr de ordine în registrul comerţului J18/219/2014.
3.2 Administrator special: Ginta Nicolae.
4.Administrator judiciar: Siomax SPRL, cod de identificare fiscală RO20570332, sediul social 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 11-0024/2006, tel/fax
0253/214120, e-mail siomaxtgjiu(Qyahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică
Somnea Maria Mariana.
5.Subscrisa: Siomax SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vinbraforest SRL, conform sentintei nr. 12

din data de 14.04.2021 pronunţată de Tribunalul Gorj, secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 1167/95/2021.
Anunţă

La data de 20.05.2022 a fost depus la arhiva Tribunalului Gorj, SecţiaaII-a Civilă, Planul de reorganizare judiciară a
activităţii debitoarei SC Vinbraforest SRL — în insolvenţă.
Planul de reorganizarea fost propusde către administratorul special Ginta Nicolae.
Se convoacă adunarea creditorilor SC Vinbraforest SRL -— în insolvenţă la data de 13.06.2022, ora 13% la sediul
administratorului judiciar Siomax SPRL din Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, având ordinea dezi:
““Votarea Planului de reorganizare propus de administratorul special Ginta Nicolae”.

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul
creditorilor bugetarişi 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 semnatura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloaceşi înregistrată la administratorul judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului.

Planul de reorganizare a fost postat pe site-ul administratorului judiciar www.siomax.ro. Pesite-ul administratorului
judiciar www. siomax.ro a fost postat şi un anunţ cu privire la votarea planului de reorganizare, conform art. 137 alin. (4),
din Legea 85/2014 din momentul publicării prezentului anunţ toate părţile interesate vor fi socotite că au cunoştinţă de plan
şi de data de exprimare a votului.
Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul arhivei Tribunalului Gorj si sediul
administratorului judiciar din Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, pe cheltuiala solicitantului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Administrator judiciar Siomax SPRL prin practician în insolvenţă Ilea Cristian Eugen.
Lista anexă

Nr. -

Crt. Creditor Adresa

1 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj|Târgu Jiu, str. Siretului, nr. 6, jud. Gorj
2 Primăria Târgu Cărbuneşti Cărbuneşti, str. Trandafirilor, nr. 41, jud. Gorj
3 Primăria Oraşului Țicleni Țicleni, str. Petroliştilor, nr. 769, jud. Gorj

4 Cez Vânzare SA Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97,
Craiova, jud. Dolj

5 Allianz Țiriac Asigurări SA Bucureşti, str. Căderea Bastiliei, nr. 80 - 84,
sector |
Malta, Triq Sant'andrija, San Gwann, Sgn

Ă 1612, cu adresa pentru comunicarea actelor de6 Invest Capital LTD procedura in Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165,
TN Offices2, etaj 9, sector3

7 Rompetrol Well Services SA Ploieşti, str. Clopotei, nr. 2Bis, jud. Prahova
8 Brănescu Nicolae Cătălin -
9 Brănescu Nicolae -

Administrator judiciar: Siomax SPRL prin practician în insolvenţă Ilea Cristian Eugen.
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