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precum și Planul de distibuire nr. 1, acesta fiind înregistrat sub nr. 815/15.12.2021. 
Documentele au fost afișate la ușa Tribunalului București, înregistrate la dosarul cauzei. Totodată, Raportul asupra 
fondurilor nr. 1 a fost publicat în BPI nr. 21391/17.12.2021, iar Planul de distribuire nr. 1 în BPI nr. 21403/17.12.2021.  
Sumele propuse spre distribuire și cheltuielile de procedură se regăsesc menționate în cuprinsul documentelor 
antemenționate. 
Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, creditorii au exprimat următoarea poziție: 

Creditor Vot 

Gordian Holdings Limited 
Am luat act de Raportul nr. 1 asupra fondurilor obținute din lichidarea 

bunurilor debitoarei și încasarea de creanțe și a Planului de distribuție nr. 1 
pentru societatea RUPECO ENTERPRISES SRL. 

DGITL Sector 3 
Referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi, vă precizăm că am luat la 

cunoștință. 
Având în vedere că acest punct de pe ordinea de zi reprezintă o prezentare, nu se va proceda la adoptarea unei hotărâri. 

●●● 
Nefiind de discutat alte puncte pe ordinea de zi și nefiind obiecțiuni cu privire la cele consemnate se declară închisă 
prezenta ședință a adunării creditorilor. 
Pentru aceste motive, s-a procedat la încheierea prezentului proces-verbal al adunării creditorilor societății RUPECO 
ENTERPRISES SRL, într-un exemplar original, având 3 (trei) pagini. 
Fac parte integrantă din prezentul proces-verbal și pot fi consultate la dosarul cauzei: 
 Dovezi publicare în BPI: convocator ședință, raport asupra fondurilor, plan de distribuiri; 
 Voturile transmise de creditori. 
Subscrisa, 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) deținem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuțiile.  
Menționăm, 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 
celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar 
pentru a ne îndeplini atribuțiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani 
după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict 
confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu 
respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în 
cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal 
precum și detalii în ceea ce privește 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 contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro 
București  
11.01.2022  

CITR Filiala Ilfov SPRL 
Practician în insolvență 

Mihaela Maxim 
PPR 
 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 34706150 

Anunț depunere raport evaluare a bunului debitoarei SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL 
Număr:012/13.01.2022 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 868/1285/2021 Tribunalul Specializat Cluj. 
2. Debitor: SC  GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL ,sediul social Cluj Napoca, str Aviator Dârjan nr.20 jud Cluj, 
număr de ordine în registrul comerțului J12/1948/2015 și CUI RO 34706150 
3.Lichidator judiciar provizoriu: Ioana Alexandra Georgiu CUI 22232818, sediul social Cluj-Napoca, Pta Avram Iancu 
nr. 15, nr. de ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvență 1B2742, tel./fax 0264-596765;0742740174. 
4.Subsemnata Ioana Alexandra Georgiu, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SC GLOBAL 
ALITRANS LOGISTIC, reprezentată legal prin lichidator judiciar provizoriu în temeiul art.62 alin 2 coroborat cu 
art.155 din Legea 85/2014, depunem: 
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Anunț privind depunerea raportului de evaluare privind bunul mobil al debitoarei  
SC GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL 

Raportul de evaluare privind bunul mobil, constand în autoturism marca Mercedes C 200, aflat în patrimoniul debitoarei 
a fost intocmit de SC SOMLEA EVAL SRL(conform PV AGC 393/20.12.2021) și a fost depus la dosarul cauzei la data 
13.01.2022. 
Conform raportului de evaluare a valoarea de piata a bunului evaluat este de 31.509 lei+TVA . 
Raportul de evaluare poate fi consultat la atat la dosarul cauzei cat și la sediul lichidatorului judiciar provizoriu din Cluj 
Napoca, Piata Avram Iancu nr. 15, 

Lichidator judiciar provizoriu 
CII Georgiu Ioana Alexandra 

 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A., cod unic de înregistrare: 33636420 

Convocarea adunării creditorilor  
societății ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA  

Nr. 48 Data: 13.01.2022 
1. Date privind dosarul: 2760/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă; 
2. Arhiva/registratura instanței: Strada Traian, nr.31, Constanța, Jud. Constanța, tel: 0241582563, interior – 240, fax: 
0241551342, e-mail registratură: tr-ct-civil-II-reg@just.ro; 
3. Debitor: ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA  (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), CUI 
33636420, J13/23/2015, cu sediul în Mun. Constanța, B-dul Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanța; 
4. Administrator judiciar: CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court 
et. 3, sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având CIF 
RO26171764; 
5. Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, în calitate de administrator judiciar al societății ELECTROCENTRALE 
CONSTANȚA SA, prin Încheierea nr. 283/24.05.2019 pronunțată în dosarul nr. 2760/118/2019, aflat pe rolul 
Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 48 din Legea nr. 85/2014, convoacă adunarea creditorilor 
societății ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA  
Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL din 
București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, sector 2, în data de 21.01.2022, ora 12:00, având următoarea 
Ordine de zi: 
1. Prezentarea și aprobarea Raportului privind propunerea de strategie de valorificare a unor bunuri mobile (deșeuri, 
stocuri fără mișcare, auto și mijloace fixe neutilizate în activitatea curentă) aflate în patrimoniul 
ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA. 
2. Prezentarea și aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitațiilor de vânzare a unor 
bunuri mobile (deșeuri, stocuri fără mișcare, auto și mijloace fixe neutilizate în activitatea curentă) aflate în patrimoniul 
ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA. 
3. Aprobarea solicitării administratorului special privind scoaterea din funcțiune, respectiv casarea/declasarea unor 
bunuri mobile (obiecte de inventar și stocuri din magazii) pentru care a fost stabilită o valoare de evaluare de 0 lei, 
bunurile nefiind necesare desfășurării activității curente a ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA. 
Creditorii pot fi reprezentați în cadrul ședinței prin împuterniciți, cu procură specială și legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.  
Având în vedere ultimele evoluții privind răspândirea infecției cu COVID-19 la nivel național, recomandăm 
transmiterea punctului de vedere cu privire la prezenta adunare în format scris sau electronic.  
Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, atașat 
sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace și înregistrată la administratorul judiciar, până cel târziu în data și ora fixată pentru exprimarea votului.  
Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administratorul judiciar cu cel puțin 5 zile înainte de 
data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.  
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului judiciar la oricare din următoarele adrese de e-
mail: ionut.sandor@citr.ro, andreea.gaisteanu@citr.ro, bucuresti@citr.ro. 
Subscrisa, 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) deținem calitatea de 
operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în 
temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă 
asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale 
ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter 
personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne 
îndeplini atribuțiile. Menționăm, 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, 


