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Nr. 495/13.09.2016 
 

Convocare Adunarea Creditorilor 
 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4591/111/2013; Tribunalul Bihor,  
2. Debitor: CHERESTPROD SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
social în Sat Ghighişeni, Comuna Rieni, Nr. 188/A, jud. Bihor, J05/2585/1994, CUI RO 
7023800; 
3. Lichidator judiciar: SCP MB MANAGEMENT IPURL, Cod de identificare fiscală 
20804476, Sediul social Timişoara, str. Macilor nr. 26, jud. Timiş, Număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II 0243; Tel/Fax 0256/475756; 0256/475236, e-
mail: mbmanagementtm@gmail.com 
4. Subscrisa: SCP MB MANAGEMENT IPURL în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului: SC Cherestprod SRL, în dosarul nr. 4591/111/2013, în temeiul art.13,14 şi 
următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, convoacă Adunarea 
Creditorilor debitorului S.C. Cherestprod S.R.L.  

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Timişoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiş, în data de 29.09.2016, la ora 12.00. 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura 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 exprima votul, semnată de 
creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată 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 administratorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea 
votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
 
Ordinea de zi: 
1. Aprobarea valorificarii bunurilor imobile ale debitoarei SC Cherestrpod SRL 
constand in propietate imobiliara compusa din teren ( mai multe parcele alipite) in 
suprafata totala de 7518 mp, cu cladire gater si cladire birouri P+1 situata în localitatea 
Ghighișeni nr. 188/A, jud.Bihor, prin licitatie publica, pornind de la valoarea inscrisa in 
contractul de ipoteca  respectiv 302.497 lei val evaluata conform raport de evaluare 
8705/25.05.2007 sau la  226.873 lei valoare de garantie. 

 
 

Lichidator judiciar 
SCP MB MANAGEMENT 

Prin Mihail Bojincă 
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