BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 14387/28.07.2016
2. Societatea DANEX CONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 5157805
Notificare privind prelungirea termenelor conform art. 100 din Legea nr 85/2014
Nr. 15 /28.07.2016
1. Date privind dosarul: Număr dosar 18891/3/2016 Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila Judecător sindic Stela
Florentina Ivan
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa Bucureşti B-dul Unirii nr.37 sector 3 Arhiva parter, camera 064, Registratura
parter, camera 004
Număr de telefon 0214083600, fax 0213132808
Programul arhivei/registraturii instanţei 9:30-14:00
3.1. Debitor: SC danex consult SRL Cod de identificare fiscală RO 5157805 sediul social B-dul Garii Obor nr. 8B
sector 2 Bucureşti, Romania
Număr de ordine în registrul comerţului J40/949/1994,
Tel/Fax 0212527324 / 0212525350 E-mail office@danex.ro
3.2. Administrator special Dumitrescu Petre Dan
Tel/Fax 0722537204 E-mail dandumitrescu@danex.ro; office@danex.ro;
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Iorgoaea Eugenia
Reprezentant administrator judiciar: Iorgoaea Eugenia
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B0545
Tel/Fax 0722978184/0314317068 E-mail expertiorgoaea@gmail.com,
5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Iorgoaea Eugenia, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Danex Consult SRL, conform sentinţei civile nr. 3874 din data de 31.05.2016 avand în vedere incheierea de sedinta din
26.07.2016 prin care se admite cererea de prelungire a termenlor în temeiul dispozitiilor art. 100 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
6. Prelungirea termenlor stabilite prin sentinţa civila nr. 3874 din data de 31.05.2016 pronunţată de Tribunalul
Bucureşti, Secţia a VII-a, în dosarul nr. 18891/3/2016 astfel:
6.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.08.2016.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
6.1. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 31.08.2016.
6.2. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 07.09.2016.
6.3. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este
25.09.2016.
6.4. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.09.2016.
6.5. Adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitoarei DANEX CONSULT SRL din B-dul Garii Obor nr. 8B,
sector 2, Bucureşti.
Data 05.09.2016 orele 10:00 având urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situatiei debitoarei;
2. Aprobarea raportului intocmit de administratorul judiciar în temeiul art.97 din Legea 85/2014 depus la grefa
instantei în data de 12.07.2016 şi publicat în Buletinul procedurilor de Insolventa nr. 13469/12.07.2016;
3. Confirmarea administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolventa Iorgoaea Eugenia;
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar;
5. Confirmarea administratorului special;
6. Desemnarea membrilor şi a presedintelui Comitetului Creditorilor.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a
creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
 Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare în suma de 200 lei.
Cabinet Individual de Insolventa Iorgoaea Eugenia
Iorgoaea Eugenia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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