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cu menţiunea de a-şi exprima punctul de vedere cu privire la solicitarea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei SC Impergold SRL, în temeiul dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014. 
sunt chemaţi la această instanţă, la completul 4 F, în ziua de 11, luna 12 anul 2017, ora 11,00 în proces cu debitoarea 
Impergold SRL cu sediul în com. Robanesti, Bojoiu, Judeţ Dolj, pentru soluţionarea cererii de închidere a procedurii 
falimentului debitoarei SC Impergold SRL, în temeiul dispoziţiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 
 
Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EQUATOR GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 17708860 

Notificare deschidere procedură generală de insolvență 
Număr 3293, 17.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5144/120/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița - Secția a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal. 
2.Arhiva/registratura instanței: Tribunalul Dâmbovița - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
Târgoviște, str. Calea București nr. 3, județul Dâmbovița. Număr de telefon: 0245 / 612 344; fax: 0245 / 216 622; 
Programul arhivei/registraturii instanței: luni - vineri orele 08:30 – 12:30. 
3.Debitor: EQUATOR GROUP SRL (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul social comuna 
Răcari, oraș Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 241, județul Dâmbovița, J15/695/2005 și având CUI 17708860. 
4.Creditor: toate persoanele care pretind un drept de creanță  
5.Administrator judiciar: PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, cu sediul social în București, sector 1, B-dul Aviatorilor 
nr. 52, parter, apt. 1-2, Tel / Fax +4 021 340 04 22 / +4 021 340 04 52, e-mail office@primeinsolv.ro, CUI RO 
27362568, RFO II 0488, tel. +40 213 400 442, e-mail: office@primeinsolv.ro. 
6.Subscrisa, PRIME INSOLV PRACTICE SPRL, în calitate de administrator judiciar al EQUATOR GROUP SRL (în 
insolvență, în insolvency, en procedure collective) conform sentinței civile nr. 422 pronunțată la data de 31 octombrie 
2017, în dosarul nr. 5144/120/2017, aflat pe rolul Tribunalului Dâmbovița - Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în temeiul art. 73 și 99-100 din Legea nr. 85/2014, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societății debitoare EQUATOR GROUP SRL, prin sentința 
civilă nr. 422 pronunțată la data de 31 octombrie 2017, în dosarul nr. 5144/120/2017, aflat pe rolul Tribunalului 
Dâmbovița - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.  
7.1. Debitorul EQUATOR GROUP SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a depune 
conform art. 74 documentele conform art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014  
7.2 Creditorii societății EQUATOR GROUP SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare:  
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 14.12.2017.  
7.2.2. Alte termene:  
• Termenul pentru depunerea o opozițiilor la deschiderea procedurii este de 10 zile de la primirea notificării. 
• Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanțelor este 
data de 03.01.2017.  
• Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.  
• Termenul de soluționare al contestațiilor și de definitivare a tabelului preliminar este data de 26.01.2018.  
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 08.01.2018. Cu privire 
la locul unde va avea loc și ordinea de zi a ședinței se va efectua o convocare separată prin BPI. 
9. Deschiderea procedurii insolvenței față de EQUATOR GROUP SRL (în insolvență, în insolvency, en procedure 
collective), cu sediul social sediul social comuna Răcari, oraș Răcari, str. Ana Ipătescu nr. 241, județul Dâmbovița, 
J15/695/2005 și având CUI 17708860, se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, 
conform art. 115 alin. 3 din Legea nr. 85/2014.  
Informaţii suplimentare 
1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se formuleze și să se transmită la Tribunalul Dâmbovița - Secția 
a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în cadrul dosarului nr. 5144/120/2017 „Cererea de înscriere a 
creanței în tabelul preliminar” / „Declarația de creanță” cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
“(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și 
mențiuni cu privire la eventualele cauze de preferință. 
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință, cel 
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face mențiunea pe original 
despre prezentarea acestora.”  
2) „Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar” / „Declarația de creanță” va fi însoțită de documentele 
justificative ale creanței și actele care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. Documentele justificative ale 
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creanței și ale actelor de constituire de cauze de preferință vor fi depuse la dosarul nr. 5144/120/2017 cel mai târziu în 
termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanței. 
3) Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi 
depuse la Tribunalul Dâmbovița - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, Târgoviște, str. Calea 
București nr. 3, județul Dâmbovița, la dosar nr. 5144/120/2017, împreună cu taxele de timbru, un exemplar fiind 
destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului judiciar va fi trecută și 
o adresă de email pentru corespondență.  
4) În temeiul art. 114 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind 
creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului, precum și de creditor îndreptățit să participe la procedură. 
5) Conform art. 102, alin. (2) „Creanța în baza căreia s-a deschis procedura insolvenței este înregistrată de 
administratorul judiciar, în baza documentelor justificative atașate cererii de deschidere a procedurii și în urma 
verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepția cazului în care se 
calculează accesorii până la data deschiderii procedurii”.  
6) În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii, se va 
depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mențiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data 
deschiderii procedurii.  
7) „Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar” / „Declarația de creanță” va fi însoțită de originalul dovezii 
plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau măsurile 
de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepțiile prevăzute de lege 
(art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 

Administrator judiciar, 
Prime Insolv Practice SPRL 

Prin practician în insolvență coordonator 
Ioana Toma 

 
Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MODERN PARADIS SRL, cod unic de înregistrare: 29192800 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Număr: 5082 data emiterii: 20.11.2017 

1.Date privind dosarul:3780/97/2017 Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
Judecător sindic: Iftimus Adina Camelia. 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. 1 Decembrie, nr. 35, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 8°°-10°°, 12°°- 1400. 
3.1.Debitor: SC MODERN PARADIS SRL, cod de identificare fiscală 29192800, cu sediul social în Deva, B-dul 1 
Decembrie, bl.C, ap.21, et.1, jud. Hunedoara, nr. de ordine în registrul comerţului J20/989/2011. 
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat. 
4.Creditori: A.J.F.P. Hunedoara, cod de identificare fiscalã 2102643, cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, parter, 
jud. Hunedoara . 
5.Administrator judiciar: Voicu&Voicu Liquidators IPURL, cod de identificare fiscală 25653803, cu sediul social în 
Deva, str. Mihail Kogălniceanu, bl.14, cam.4, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 
RSP 0318, Tel/fax:0254232211; 0722546879; 0721543044; e-mail voicu.liquidators@yahoo.com, nume şi prenume 
reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Voicu Cristian. 
6.Subscrisa: Voicu&Voicu Liquidators IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC MODERN 
PARADIS SRL conform incheierii nr.138/F/CC/2017 din 02.11.2017, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-
a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3780/97/2017, în temeiul art.99 alin (1) şi art. 100 alin 1 şi 
urmatoarele din Legea 85/2014 coroborate cu art. 71, alin. (1) art.74 şi art.67 alin.(1) din acelasi act normative, notifica: 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC MODERN PARADIS SRL, prin incheierea 
nr. 138/F/CC/2017 din 02.11.2017, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia Comercială şi de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3780/97/2017. 
7.1. Debitorul SC MODERN PARADIS SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii sã 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC MODERN PARADIS SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, 
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.12.2017. În 
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 05.01.2018. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabel este de 7 zile de la data 
publicării tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de insolvenţă. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al 
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