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Proces verbal al adunării creditorilor debitoarei SC Haus Bau RO SRL 

încheiat azi, 03.11.2017, la sediul CII Felezeu Ion Tudor, Cluj Napoca, str. Dorobanților, nr.7, ap.15, jud. Cluj 

Nr. 183/03.11.2017 

Ordine de zi: 

Aprobarea de catre Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 03.11.2017, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar 

CII ION TUDOR FELEZEU, a raportului nr. 175/25.10.2017 cu propunerea de închidere a procedurii de faliment a 

debitoarei falite, în temeiul art. 174 alin.1 din Legea 85/2014, având în vedere lipsa bunurilor în patrimoniul sau/şi a 

fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative. 

Desfășurarea ședinței Adunării Creditorilor: 

Participanți: nu se prezintă niciunul dintre creditorii debitoarei.  

Exprimarea poziției față de Ordinea de zi, în scris: 

Creditorul bugetar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures, adresa nr.89797/27.10.2017, isi exprima 

acordul fata de punctul din ordinea de zi, avand în vedere, faptul ca, a fost solutionata irevocabil actiunea în angajarea 

raspunderii administratorului. 

Creditorul garantat şi chirografar Horge Gavril, isi exprima acordul cu privire la raportul intocmit de lichidatorul 

judiciar cu propunerea de inchidere a procedurii de faliment avand în vedere ca a fost solutionata actiunea în angajarea 

raspunderii administratorului. 

Fata de cele de mai sus, avand în vedere creanta detinuta de Creditorul bugetar Judeteana a Finantelor Publice 

Maramures şi creditorul garantat şi chirografar Horge Gavril, în cuantum de 95,17% se adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 

Se aproba propunerea de închidere a procedurii de faliment a debitoarei falite, în temeiul art.174 alin.1 din Legea 

85/2014 având în vedere lipsa bunurilor în patrimoniul sau/şi a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor 

administrative.  

Prezentul Proces Verbal a fost încheiat azi 03.11.2017, ora 11:30 la sediul CII Ion Tudor Felezeu, Cluj Napoca, str. 

Dorobanților, nr.7, ap.15, jud. Cluj, în 3 (trei) exemplare originale. 

Lichidator judiciar 

CII Ion Tudor Felezeu 

 

Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea FARMACORDIS WAREHOUSE SRL, cod unic de înregistrare: 32603760 

Notificarea deschiderii procedurii de insolventa 

procedura generala 

Nr. 10/DCI/2017 597/1371/2017 

Data emiterii: 02.11.2017 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 597/1371/2017 

Tribunal Specializat Mures 

Judecător sindic Hegyi Piroska 

2.Arhiva/registratura instanţei: Tg. Mures, str. Justitiei, nr.1, jud. Mures 

3.1. Debitor: Farmacordis Warehouse SRL cu sediul în Targu Mures, Calea Sighisoarei, nr 84, ap 1, jud. Mures şi 

identificat prin CUI 32603760, inregistrat la ORC sub nr. J26/1276/2013 

3.2. Administrator special: nenumit 

5. Creditori: Farmexpert DCI, Farmexim, Biofarm   

5. administrator judiciar: Divizia Centrala de Insolventa SPRL cu sediul social în Bucureşti Complex Alia Apartments, 

Bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 7A, corp B. Etaj 4, ap. 89, sector 1,, număr de înscriere în tabloul practicienilor în 

insolvenţă sub numarul RFO II 0764, numar matricol 1C 3649, Tel: 0374 022 192, Fax: 0372 877 507, Email: 

contact@jurisoft.ro; practician în insolventa Buzatu Marius Catalin 

6.Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa SPRL, cu sediul în Bucureşti Complex Alia Apartments, Bd. Maresal 

Alexandru Averescu nr. 7A, corp B. Etaj 4, ap. 89, sector 1,, prin Buzatu Marius Catalin număr de înscriere în tabloul 

practicienilor în insolvenţă sub numarul RFO II 0764, numar matricol 1C 3649, desemnată în calitate de administrator 

judiciar al Farmacordis Warehouse SRL cu sediul în Targu Mures, Calea Sighisoarei, nr 84, ap 1, jud. Mures şi 

identificat prin CUI 32603760- "în insolventa", in insolvency", en procedure collective", nr. de înregistrare în Registrul 

Comerţului J26/1276/2013, prin încheierea 221/2017, pronunţată la data de 26.10.2017 în dosarul nr. 597/1371/2017, în 

temeiul art. 99 alin.(1) din legea 85 / 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: 

 notifică 
7. Debitorul Farmacordis Warehouse SRL cu sediul în Targu Mures, Calea Sighisoarei, nr 84, ap 1, jud. Mures şi 

identificat prin CUI 32603760 are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 

cauzei documentele prevăzute la art. 67 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă.  

Creditorii debitorului Farmacordis Warehouse SRL cu sediul în Targu Mures, Calea Sighisoarei, nr 84, ap 1, jud. Mures 

şi identificat prin CUI 32603760 trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de 

admitere a creanţei în condiţiile următoare:  

Administrator
Highlight
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I.  Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei  

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.12.2017  

În temeiul art. 114 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii 

de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a recupera creanțele pe care le 

deţineţi împotriva debitoarei.  

II. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:  

Termenul pentru formulare a opozitiei la deschiderea procedurii este de 10 zile de la comunicarea prezentei notificari. 

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 

28.12.2017  

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar de creanţe, întocmirea, comunicarea și 

afișarea tabelului definitiv de creante este 25.01.2018  

Termenul limită pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei 

debitorului este de 40 zile de la desemnarea administratorului judiciar . 

Data primei adunări a creditorilor este 04.01.2018  

8. Adunarea creditorilor:  

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la adresa din Bucureşti Complex Alia Apartments, Bd. 

Maresal Alexandru Averescu nr. 7A, corp B. Etaj 4, ap. 89, sector 1,, la data de 04.01.2018, Ora 14:00 având 

următoarea ordine de zi:  

1. Confirmarea administrator judiciar  

2. Stabilirea onorariului administrator judiciar  

3. Constituirea Comitetului Creditorilor din 3-5 membri şi stabilirea Presedintelui şi membrilor acestuia, urmand în 

cazul în care nu se va constitui Comitetul, Adunarea Creditorilor sa preia atributia Comitetului . 

 -prezentarea unui raport privind situatia debitoarei;;  

 -constituirea unei comisii de inventariere formata din reprezentanti ai creditorilor care isi manifesta intentia de a 

participa la inventar, administratorul special şi un expert evaluator; 

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 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. 

 Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă, scrisoarea prin care îşi 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 comunicat prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului 

judiciar sau lichidatorului conform art.48 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 lei . 

Restricţii pentru creditori:  

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 

asupra debitorului sau bunurilor sale potrivit art.75 din legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 

de insolvenţă.  

Divizia Centrala de Insolventa SPRL 

asociat coordonator 

Buzatu Marius Catalin 

 

Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea CATREL CONSTRUCŢII SRL, cod unic de înregistrare: 21531277 

Depunere acte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura de insolvență 

Nr. Înreg. 1091/02.11.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2837/104/2017 Tribunalul Olt 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Manastirii, nr. 2, Slatina, Număr de telefon 0249- 436193 program arhivă 

lunii-joi 9-13, vineri 8- 12, registratură luni-vineri 8,30-13 

3.1. Debitor: Catrel Constructii SRL, sediul social: Loc. Balş, Oraş Balş, str. Nicolae Bălcescu, Bloc 36, Scara 1, ap. 3, 

Judet Olt 

5.Lichidator judiciar Start Insolvency” SPRL Cod de identificare fiscală 22297493, sediul social Cluj-Napoca, str. D. 

Gherea, nr. 22, ap. 1, Număr de înscriere în Registrul formelor de organizare RFO II-0745 tel./fax 0364/105117; 

0746/193019, E-mail: office@startinsolvency.ro  

Administrator
Highlight




