
Convocare Comitet Creditori 
 

Număr: 491 
Data emiterii: 14.04.2022 

 
1. Date privind dosarul: Nr. 11228/3/2020, Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civilă.  

2. Registratura instanţei: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319 L, Cladirea B Sema Parc, sector 6, 
Programul arhivei: luni-vineri 09:30 - 14:00. 

3. Debitor: ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., Sediul social: Str. Parcului, nr 77, sector 1, Bucuresti, 
J40/11438/1991, CUI RO 1565534, adresa de corespondenta Bucuresti, sector 3, str. Lucian Blaga nr. 4, Bl. M110 

4. Comitetul Creditorilor este format din: 

- CEC BANK 

- ANAF – Administratia Finantelor Publice Sector 1 

- ICON CORPORATION CONSULT ENERGY DESIGN SRL 

- SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE SA 

5. Administrator judiciar: Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti, RFO II- 0727/2014, CIF  RO 32718093, 

Tel: 031 432.85.03, fax: 021.322.42.28, e-mail: office@smdamaestro.ro, Nume şi prenume reprezentanți permanenți 
administrator judiciar: Sîrbu Anca Cristina și Spînoche Raluca. 

6. Administrator Special: Ionascu Roxana 

7. Subscrisa Maestro S.P.R.L. Filiala Bucuresti în calitate de administrator judiciar al debitorului 

ROTARY CONSTRUCTII S.R.L conform Încheierii din data de 25.06.2020 a Tribunalului Bucuresti pronunțată de 
judecatorul sindic în dosarul nr. 11228/3/2020, în temeiul art. 51 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014,  

 
 

Convoaca Comitetul  Creditorilor  

Rotary Constructii SRL – în insolvență 
 
 
Comitetul creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar MAESTRO SPRL Filiala Bucuresti 

din Str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1, Bucuresti , in data de 21.04.2022, ora 10°°, avand urmatoarea ordine de 

zi: 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Aprobarea contractarii unui credit de tip Plafon de Garantii de la CEC BANK SA, in valoare de 

3.592.381,04 lei, necesar emiterii a patru scrisori de garantie bancara de buna executie pentru perioada de 

mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si receptionate precum si pentru perioada de executie de 

mentenanta pentru lucrarile executate, decontate si nereceptionata, de catre CEC Bank SA, in favoarea 

APA Canal Galati, pentru contractele de lucrari nr. 25693 din 18.07.2018 GL-CL-07 Alimentare cu apa si 

canalizare in aglomerarea Tecuci si nr. 2841 din 12.07.2018 GL-CL-03 - Alimentare cu apa si canal in 

aglomerarile Cosmesti si Movileni si conducta de transfer UAT Matca-SEAU Tecuci aferente proiect:" 

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati, in perioada 2014-

2020, in urmatoarele conditii: 
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a) Constituirea unei ipoteci in favoarea CEC BANK asupra creantelor nascute din Contractele cu 

APA CANAL GALATI, CL03 si CL07; 

b) Instituirea unei ipoteci de rang subsecvent asupra tuturor garantiilor imobiliare deja existente la 

Contractului de facilitate de credit nr.  PC1612098134 din 20.12.2016 incheiat intre debitoare si CEC BANK 

SA. 

c) Acordarea unei masuri de protectie corespunzatoare constand in achitarea inca din perioada de 

Observatie a creantelor istorice in cuantum de 3.546.290,62 lei, corespunzatoare transformarii in credit 

pentru Scrisorile de Garantie Bancare executate de CUP Focsani si de Saint Gobain din incasarea a 15% 

din orice plata facuta de APA CANAL GALATI, esalonat, in functie de sumele incasate, astfel incat pana la 

finele lunii august 2022 sa fie integral achitate. 

 

Informaţii suplimentare: 

 

 Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau în cazul creditorilor bugetari şi a 
celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 

 Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se 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, poate fi comunicată prin orice 
mijloace, până în ziua şi ora fixată pentru exprimarea votului (21.04.2022, ora 10:00), administratorului judiciar. 

 Pentru alte informaţii vă puteţi adresa  administratorului judiciar la Tel/fax: Tel: 031 432.85.03, fax: 021.322.42.28, E-mail: 
office@smdamaestro.ro . 

 

Informarea cu privire la punctele de pe ordinea de zi va putea fi vizionata de creditori pe site-ul 
administratorului judiciar  www.smdamaestro.ro la sectiunea „Comunicate” sub denumirea „ Informare 
Comitet Creditori  Rotary Constructii SRL din data de 21.04.2022” si va fi transmisa creditorilor in format 
electronic, pe e-mail. 

 

 
NOTA: In acord cu recomandarile autoritatilor pentru a nu mari riscul de raspandire a epidemiei de 

COVID 19, in vederea evitarii prezentei fizice, punctele de vedere vor fi comunicate prin mijloace 

electronice, respectiv la adresa de email office@smdamaestro.ro ,ori la numarul de fax 021.322.42.28. 

 
 

MAESTRO S.P.R.L. Filiala Bucuresti  

Administrator judiciar al ROTARY CONSTRUCTII S.R.L., 

Spinoche Raluca 
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