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CONVOCAREA ADUNĂRII CREDITORILOR 
 
 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1332/1285/2015 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj; 
Judecător-sindic: Rosina-Valentina Todea 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Specializat Cluj – Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
2-4, jud. Cluj. Număr de telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11. Programul arhivei/registraturii 
instanţei: L-V 0830 - 1230. 

3.1.Debitor: Sawa S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, C.U.I. RO8986492  
3.2. Administrator special: Adriana Rusu 
4. Creditori: toți creditorii societății Sawa SA 
5. Administrator judiciar: Consorţiul format din: 
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II,  jud. Cluj, înscrisă în Tabloul 
U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 şi având C.U.I. RO 26058251, reprezentată prin asociat 
coordonator Marius Grecu și 
C.I.I. Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr. 20, jud. Bihor, respectiv cu birou în Cluj-
Napoca, Calea Dorobanților, nr. 25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,  
6. SOLVENDI S.P.R.L și C.I.I. Tod Sergiu Dan în calitate de administrator judiciar al debitorului 
SAWA SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), conform 
Încheierii civile nr. 575/2016, pronunțate în ședința Camerei de consiliu din data de 02.03.2016 în 
dosarul nr. 1332/1285/2015, în temeiul art. 48 și urm. din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, 
 
 

CONVOACĂ ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUI 
SAWA SA 

 
 
Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Piteşti, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, în data de 27.11.2020, ora 12.00. 
 
 
 
ORDINEA DE ZI: 
 

• Aprobarea propunerii de casare a bunurilor mobile astfel cum a fost formulată de 
administratorul special al societății Sawa SA 

 
 
 
* Creditorii pot fi reprezentaţi în adunarea creditorilor prin împuterniciţi cu procură specială autentică 
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, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau 
asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice 
mijloace, până la ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar. 
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** Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar. 
 
 

 
     C.I.I. Tod Sergiu Dan 

                                                                           
 
 

 
 
 

SOLVENDI S.P.R.L. 
Asociat coordonator 

Av. Marius Grecu 
 


