
Societatea comercială: SC AUSTROPLAST PRODUCT SRL; Cod unic de înregistrare: 18872630 
 

ANUNŢ PRIVIND ÎNREGISTRAREA PLANULUI DE REORGANIZARE NR.  510/11.07.2011 
 
Termen: 12.07.2011 
1.  Date privind dosarul: nr. dosar: 7744/1285/2010, Tribunalul Comercial Cluj, Judecătorul sindic:Păcurar 
Iulian. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj. număr de telefon: 
0264596110, programul arhivei/registraturii instanţei: luni – vineri: 8:30-12:30. 
3.  Debitor: SC AUSTROPLAST PRODUCT SRL, sediul social: Cluj-Napoca, str. Crinului nr. 16, jud. Cluj, 
număr de ordine în registrul comerţului  J12/2506/2006, CUI: 18872630 
3. Administrator judiciar: DDG INSOLVENCY SPRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, 
jud. Cluj, CIF 27987796, Nr. Matricol 2A0522, tel: 0748888132, E- mail: daniel@godorogea.ro, reprezentată 
prin asociat coordonator av. Godorogea Daniel Lucian. 
4. Subscrisa: DDG INSOLVENCY SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC 
AUSTROPLAST PRODUCT SRL, conform sentinţei comerciale nr. 1534/2011, pronunţată de Tribunalul 
Comercial Cluj în dosarul 7744/1285/2010, în temeiul art. 99 alin. 2 din legea nr. 85/2006, anunţă: 
 
- Depunerea la dosarul cauzei la data de 07.07.2011 a planului de reorganizare formulat de debitoarea SC 
AUSTROPLAST PRODUCT SRL. 
- Convocarea Adunării creditorilor pentru data de 03.08.2011, ora 14:00 având ca ordine de zi votarea planului 
de reorganizare propus. 
Alte menţiuni: Adunarea creditorilor va avea loc în data de 03.08.2011, ora 14:00, la sediul administratorului 
judiciar din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, urmărind votarea planului de reorganizare propus de către 
debitorul SC AUSTROPLAST PRODUCT SRL. 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 se 
exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată de un avocat, sau 
înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un 
certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar cu cel 
puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune 
originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a vota. 
Informaţii suplimentare: Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoană interesată la sediul  
administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 128, jud. Cluj, precum şi pe site-ul acestuia 
www.ddgi.ro sau la arhiva Tribunalului Comercial Cluj. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa 
administratorului judiciar. 
 

Administrator judiciar DDG INSOLVENCY SPRL reprezentată prin GODOROGEA DANIEL LUCIAN 

 


