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CONVOCAREA  

ADUNĂRII CREDITORILOR 

DEBITORULUI TRENKWALDER SRL 

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 972/85/2015, Anul 2015, Tribunalul Sibiu - Secţia a II-a Civilă, de 

Contencios Administrativ şi Fiscal 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii nr. 30, 

Cod Poștal 550324; Telefon: 0269 217 104; Fax: 0269 217 702; E-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. Program 

de lucru cu publicul: Luni –Joi: 08.30 – 12.30; Vineri : 08.30 – 11.30. 

3. Debitor: TRENKWALDER SRL, persoană juridică română în faliment, in bankruptcy, en faillite, având 

sediul în Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Strada Oituz nr. 22, Etaj 1, Cod Poştal 550337, înregistrată la 

Registrul Comerţului Sibiu sub numărul de ordine J32/957/2006, Cod Unic de Înregistrare 16039465, 

Atribut Fiscal RO. 

4. Lichidator Judiciar: FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, Cod de Identificare Fiscală 31026728, Atribut 

Fiscal RO, cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Dionisie Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, număr 

de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II – 0637, Tel: 031 226 14 00, Fax: 031 226 14 01, 

Web: www.fractal.eu,  E-mail: office@fractal.eu, a.rusu@fractal.eu. Reprezentant lichidator judiciar 

persoană juridică: practician coordonator Alexandru Rusu 

5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 

TRENKWALDER SRL, conform Sentinței nr. 539/2015 din data de 28 mai 2015, pronunțată de Tribunalul 

Sibiu - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 972/85/2015 

6. Conform articolului 47 alineatul (1) al Legii 85/2014, 

AVÂND ÎN VEDERE 

➢ faptul că au fost organizate toate cele 8 licitații stabilite prin Regulamentul de valorificare a bunurilor 

mobile aprobat de Judecătorul sindic prin Încheierea din 21.03.2019 publicată în BPI nr. 11266 din 

05.06.2019, 

➢ ultimul preț pentru care au fost date anunțuri de licitație a fost de 50% din valoarea de piață a 

bunurilor, așa cum au fost evaluate prin Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 24 din 28 

septembrie 2018 întocmit de EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM SRL la data de 28.09.2018,  

➢ faptul că până la acest moment a fost valorificat un singur bun din cele 187 de categorii de bunuri 

mobile evaluate, 
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CONVOACĂ  

ADUNAREA CREDITORILOR 

DEBITORULUI TRENKWALDER SRL 

 

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Dionisie 

Lupu nr. 33, Cod Poştal 020021, în data de 19.05.2020, la ora 12.00. 

ORDINEA DE ZI 

este următoarea: 

1. Aprobarea continuării strategiei de valorificare a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei 

prin licitație publică cu strigare conform art. 154 din Legea 85/2014. 

2. Aprobarea noului Regulament de vânzare a bunurilor mobile ale debitoarei TRENKWALDER SRL, 

prețul de pornire al primei licitații, aferent fiecărui bun mobil scos la licitație, fiind redus la 50% 

din valoarea de piață estimată stabilită conform raportului de evaluare a bunurilor debitoarei, 

înregistrat sub nr. 24 din 28 septembrie 2018, întocmit de către EVAIMOB – OPTIMUS VALOREM 

SRL la data de 28.09.2018, ulterior, prețul de pornire fiind redus succesiv, conform 

Regulamentului de vânzare supus aprobării. 

 

Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul 

creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.  

Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, 

sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, 

bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru 

exprimarea votului, lichidatorului judiciar provizoriu. 

 

 

FRACTAL INSOLVENŢĂ SPRL 

Prin practician coordonator Alexandru Rusu 

 


