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CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A CREDITORILOR 

DEBITOAREI SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. 
 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a 
VII-a Civilă. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă. București, Splaiul 
Independenței nr. 319L, clădirea B-Sema Parc, Sector 6, Fax: 021.313.28.02 E: trb-falimentcity@just.ro. 
 
3. Debitor: SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A., (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), Bucureşti, Strada Emanoil Porumbaru, Nr. 93-95, parter, etajele 1, 2, 4 și 5, Sector 
1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.  J40/3150/1998, având CUI 10392742.  
 
4. Creditori: Conform prevederilor art. 49 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 85/2014. 

5. Lichidator judiciar: CITR FILIALA CLUJ SPRL, cu sediul processual ales în București, str. Gara 
Herăstrău nr. 4, Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al 
U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail 
office@citr.ro; 

6. Subscrisa, CITR FILIALA CLUJ SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SOCIETATEA 
DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A., numit prin Sentința Civilă nr. 
507/09.02.2022, în dosarul nr. 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București, Secţia a VII-a Civilă, 
în temeiul  art.  48 și urm. din Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, 
 

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A CREDITORILOR  
DEBITOAREI SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. 

 
Ședința adunării creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, situat în Bucureşti, 
Green Court, Str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, sector 2, la data de 31.05.2022, ora 12:00, cu următoarea 
ordine de zi: 
 
PUNCTUL 1. Aprobarea oportunității însușirii de către lichidatorul judiciar a acțiunilor formulate 

de către societatea debitoare SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY 
INSURANCE S.A. împotriva Deciziilor emise de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară anterior deschiderii procedurii de faliment. 

 
PUNCTUL 2. Aprobarea oportunității formulării căii de atac în dosarele nr. 916/2/2021 nr. 

7009/2/2020, respectiv nr. 6210/2/2019, aflate pe rolul Curții de Apel București. 
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Materialele aferente ordinii de zi vor fi remise la cerere creditorilor și prin e-mail. 
 
În baza art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 creditorii pot transmite şi un vot scris la registratura 
lichidatorului judiciar de la sediul său ales din Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, 
București, telefon: 0213.266.014, fax: 0213.266.013, email: faliment.cityinsurance@citr.ro, deplasarea la 
şedinţă nefiind obligatorie, care trebuie să ajungă la registratura lichidatorului judiciar cel mai târziu 
până la data și ora programată pentru începerea ședinței. 
 
Creditorii pot vota prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, 
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 
lichidatorul judiciar, până cel târziu în data fixată pentru exprimarea votului.  

 
Pentru ședința Adunării creditorilor din data de 31.05.2022, prezența fizică a creditorilor nu este 
necesară, voturile vor putea fi transmise în format electronic utilizând următoarele adrese de email: 
faliment.cityinsurance@citr.ro; și numărul de fax: 021 32 66 013, până cel mai târziu în data de 
31.05.2022, ora 12:00. 
 
Se acceptă următoarele forme de comunicare electronică: 

- votul semnat și scanat transmis la adresele de e-mail menționate mai sus; 
- votul semnat și transmis prin fax; 
- votul în format electronic care are încorporată, ataşată ori asociată semnătura electronică bazată pe un 

certificat valabil;  
- semnatură digitală. 

 
Vă mulţumim! 

București,                                                                CITR Filiala CLUJ SPRL 
24.05.2022              Partner 

            Oana Munteanu 
M.L.D. 

 
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuţiilor unui 
administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal,  vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document 
pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate şi-au dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu 
caracter personal şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict 
în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, 
utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalţi participanţi ai procedurii în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii, si doar 
pentru a ne îndeplini atribuţiile, De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii 
noştri respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  prelucrate de 
către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal precum şi detalii în ceea ce priveşte 
drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice 
alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.  

mailto:faliment.cityinsurance@citr.ro
mailto:faliment.cityinsurance@citr.ro
mailto:protectia.datelor@citr.ro

