
 
 

București,  

Nr. 626/14.11.2022 

 

 

 

CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI SHAPIR STRUCTURES SRL 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 21795/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția VII-a 

Civilă. 

2. Arhiva / Registratura instanţei: București, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B. 

Telefon - 021.408.37.61, fax 021.313.28.15, email: trb-insolventa@just.ro. Program cu publicul: de luni până 

vineri, între orele 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: SHAPIR STRUCTURES SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

având sediul în București, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată la Registrul 

Comerțului București sub numărul de ordine J40/10262/2000, Cod Unic de Înregistrare 13513660, Atribut Fiscal 

RO. 

4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, având sediul în București, Sectorul 2, Strada 

Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II - 0637, 

Cod de Înregistrare Fiscală 31026728, Atribut Fiscal RO, telefon 031 226 14 00, fax 031 226 14 01, email 

office@fractal.eu. 

5. Administrator Special: Larton Consultants Limited, prin reprezentanți permanenți: Chris Georghiades 

și Thomas Christodoulou. 

6. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SHAPIR STRUCTURES SRL, 

prin Încheierea din data de 09.09.2015 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în dosarul nr. 

21795/3/2014, în temeiul art. 13 alin. 1 și următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, 

CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI SHAPIR STRUCTURES SRL 

Ședința Adunării Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, situat în București, Sectorul 2, 

Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 24.11.2022, la ora 11.00, cu următoarea 

ORDINE DE ZI: 

1. Prezentarea Regulamentului de vânzare prin licitație publică cu strigare, a bunurilor imobile aflate în 

patrimoniul debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, propus de lichidatorul judiciar, cu mențiunea că prețul de 

pornire inițial este valoarea de piață în Lei stabilită prin Raportul de evaluare bunuri imobile (4 apartamente 

cu 2 camere), întocmit în data de 16.07.2021 de CEAROM EVALUĂRI SRL. 

2. Aprobarea Regulamentului de vânzare prin licitație publică cu strigare, a bunurilor imobile aflate în patrimoniul 

debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, prezentat și propus de lichidatorul judiciar, cu mențiunea că prețul de 
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pornire inițial este valoarea de piață în Lei stabilită prin Raportul de evaluare bunuri imobile (4 apartamente 

cu 2 camere), întocmit în data de 16.07.2021 de CEAROM EVALUĂRI SRL. 

3. Prezentarea Regulamentului de vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor mobile (cu excepția 

bunurilor a căror casare a fost aprobată de creditori în cadrul adunării creditorilor din data de 14.10.2022) 

aflate în patrimoniul debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL, propus de lichidatorul judiciar, cu mențiunea că 

prețul de pornire inițial este valoarea de lichidare în Lei stabilită prin Raportul de evaluare bunuri mobile de 

tip utilaje și echipamente utilizate în construcții, din data de 18.05.2021, predat la data de 16.08.2021 și 

Raportul de evaluare bunuri mobile tip echipamente utilizate în construcții, întocmit la data de 16.08.2021. 

4. Aprobarea Regulamentului de vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor mobile aflate în patrimoniul 

debitoarei SHAPIR STRUCTURES SRL (cu excepția bunurilor a căror casare a fost aprobată de creditori în 

cadrul adunării creditorilor din data de 14.10.2022), propus de lichidatorul judiciar, cu mențiunea că prețul 

de pornire inițial este valoarea de lichidare în Lei stabilită prin Raportul de evaluare bunuri mobile de tip 

utilaje și echipamente utilizate în construcții, din data de 18.05.2021, predat la data de 16.08.2021 și Raportul 

de evaluare bunuri mobile tip echipamente utilizate în construcții, întocmit la data de 16.08.2021. 

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul ședinței prin împuterniciți, cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari și a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. 

Creditorii pot vota si prin corespondență. 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 si înregistrată la lichidatorul judiciar, până cel târziu la 

data și ora fixată pentru exprimarea votului. 

Informații suplimentare: 

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: office@fractal.eu sau în mod direct la adresa din București, 

Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021. 

FRACTAL INSOLVENȚĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


