
Convocare Adunarea Generală a Creditorilor 
Nr.: 2189 Data emiterii: 21.06.2021 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 618/110/2020; Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal; Judecător-sindic: Vasile Smeu. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Târgoviște, str. Calea București, nr. 3, jud. Dâmbovița. 
3.1. Debitor: SC Cariatida SRL, cod de identificare fiscală: 5243574; Sediul social: Onești, str. Daciei, nr. 2, sc. A, ap. 
3, jud. Bacău; Număr de ordine în registrul comerţului J04/242/1994. 
3.2. Administrator special: nu este cazul. 
4. Creditori: conform Tabelului preliminar de creanțe întocmit împotriva averii debitorului Cariatida SRL nr. 
159/03.06.2020 publicat în BPI nr. 9029/05.06.2020. 
5. Lichidator 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 lichidator judiciar al debitorului SC Cariatida SRL, numit prin 
Decizia civilă nr. 46/2021 din data de 09.02.2021 pronunţată de către Curtea de Apel Bacău, Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 618/110/2020/a1, în temeiul art. 47, art. 48 din Legea nr. 85/2014, 
convoacă: Adunarea Generală a Creditorilor debitorului SC Cariatida SRL. 
Ședința Adunării Generale a Creditorilor va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar din Timișoara, str. 
Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, în data de 29.06.2021, ora 12:00.  
În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 29.06.2021, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 06.07.2021, la ora 12:00 la sediul procesual al 
lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării 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 își exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în 
format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, 
pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi: 

(1). Numirea și stabilirea remuneraţiei expertului evaluator, în vederea evaluării determinării valorii de piață a bunului 
imobil – spațiu comercial situat în Onești, Bdul Marasesti, nr. 4, bloc 4, sc F, parte, jud. Bacău, în suprafață construită 
94,12 mp, cu nr. cadastral 169/F;0;3 (compus din spațiu desfacere și depozit), respectiv a stocurilor de piese de schimb 
și unelte pentru construcții, existente în patrimoniul debitorului Cariatida SRL, conform ofertelor anexate. 
Având în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19, lichidatorul judiciar solicită ca transmiterea 
voturilor să se realizeze în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014, la adresa de e-mail: 
office@consultant-insolventa.ro sau prin fax la nr. 0256/220827. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G. 
 
 


