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CATRE, 

TOTI CREDITORII DEBITORULUI  

SC ARCRIS PROD SRL VATRA DORNEI 

 

      Subscrisa MULTICONSULT IPURL SUCEAVA, reprezentată de Ec. Calin Ovidiu,  in 

calitate de administrator  judiciar al SC ARCRIS PROD SRL în  dosarul 4242/86/2013 aflat pe 

rolul Tribunalul SUCEAVA, în baza atributiilor ce ne revin , publicam prezentul: 

ANUNT  

CU PRIVIRE LA DEPUNEREA PLANULUI DE REORGANIZARE  

AL ACTIVITATII SC “ ARCRIS PROD ” SRL VATRA DORNEI 
 

 

      Astfel , in conf.cu prev. art. 99 alin 2) din legea 85/2006 , formulam prezentul „ANUNT” prin 

care aducem la cunoștință tuturor creditorilor, precum si altor persoane interesate depunerea 

PLANULUI DE REOGANIZARE JUDICIARA  A ACTIVITATII SC ARCRIS PROD  SRL 

VATRA DORNEI  întocmit de către debitoare prin administratorul special conform art. 94 alin.1 

lit. a) din legea 85/2006 modificata; 

Așa cum se prevede la art. 99 alin. 2) indice 1 din legea 85/2006, a fost convocata Adunarea 

Creditorilor pentru data de 21.02.2014 ora 12 cu urmatoarea ordine de zi: ”Punerea in discuție 

si aprobarea planului de reorganizare a activiatii si a programului de plata a creantelor propuse 

de catre debitoare prin adninistratorul special, ce a fost depus la dosarul cauzei in data de 

22.01.2014”. 

In baza prev. art. 14 alin. 4) coroborat cu  prev. art. 99 alin. 2) este admisibila votarea prin 

corespondenta a ordinei de zi propuse. 

In aplicarea prev.art. 98 alin. 1) din legea 85/2006, o copie a planului  de reorganizare  a fost 

depusa la grefa Tribunalului SUCEAVA. Prin intreprinderea acestui demers se subînțelege   ca 

planul este public, putând fi de asemenea consultat la dosarul cauzei,sau la sediul 

debitoarei.Publicarea prezentului anunț  urmărește asigurarea publicității si opozabilității fata 

de terți , astfel încât planul sa fie adus la cunoștința creditorilor.  

 

In consecință,apreciem ca de la data publicării prezentului anunț toate părțile interesate vor fi 

socotite  ca au cunoștință despre planul de reorganizare propus. 
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