
Anunț privind raportul întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 

Nr.: 1036 Din data de 31.03.2020 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1755/112/2019; Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Boțu Mugurel Arin. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Municipiul Bistrița, str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. 

3.1. Debitor: SC Alka Print & Sign SRL, cod de identificare fiscală: 35582785; Sediul social: Bistrița, str. Ursului, nr. 4, 

Sc. B, ap. 13, jud. Bistrița-Năsăud; Număr de ordine în registrul comerţului J06/122/2016. 

3.2. Administrator special: nu este cazul. 

4. Administrator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, 

mansardă, jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 

sau 0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Alka Print & Sign SRL, 

conform Sentinței civile nr. 78/2020 din data de 21.02.2020 pronunţată de către Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a 

Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1755/112/2019, în temeiul art. 97 din Legea nr. 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenţei și de insolvență, anunță: Raportul privind cauzele și împrejurările care au 

condus la apariția stării de insolvență a debitorului SC Alka Print & Sign SRL, întocmit în temeiul art. 97 din Legea nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvenţă, a fost depus la grefa Tribunalului Bistrița-

Năsăud. 

Informații suplimentare: 

- Consultarea raportului privind cauzele și împrejurările care au condus la apariția stării de insolvență a debitorului, se 

va face la sediul administratorului judiciar, pe cheltuiala solicitantului sau pe site-ul administratorului judiciar 

www.consultant-insolventa.ro la secțiunea Dosare – Alka Print & Sign SRL. 

- Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar. 

Administratorul judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator, ec. Popescu G.  


