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procedurii falimentului  
Lichidator judiciar SCP Centrum Lex SPRL, Practician în insolvenţă, Ec. Trifa Liviu Ionel 

  
2. Societatea RS SARA MOTORS SA, cod unic de înregistrare: 13328531 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului RS Sara Motors SRL 
Nr.: 05, data emiterii: 23.11.2017 

1. Date privind dosarul: dosar nr. 8567/30/2017, Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Cristina 
Crăciun; 
2. Arhiva/registratura instanţei: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2A, mun. Timişoara, jud. Timiş.  Programul arhivei: luni – joi, 
orele 8.30 – 12.30, programul registraturii: luni – vineri, orele 8.30 – 12.30; 
3.1 Debitor: RS Sara Motors SRL (fosta RS Sara Motors SA), CUI: 13328531, sediul social: sat Ghiroda, com. 
Ghiroda, Calea Lugojului nr. 96A, jud. Timiş, ORC: J35/823/2000; 
3.2 Administrator special: nu a fost desemnat; 
4. Administrator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL, CIF: RO 25768102, sediul social: mun. Bucureşti, str. Moliere 
nr. 8A, et. 1, ap. 2, sector 1, Număr de înscriere în registrul formelor de organizare: RFO II 0385/30.05.2009, număr 
matricol 2A0385, cu sediul procedural ales în mun. Timişoara, jud. Timiş, str. Calea Martirilor 1989 nr. 100, telefon/fax 
0256.432.923; 
5. Subscrisa SCP PDA Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului RS Sara Motors SRL (fosta 
RS Sara Motors SA) conform Sentinței civile nr. 1136/26.10.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă 
în dosarul 8567/30/2017, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei generale împotriva debitorului RS Sara Motors SRL (fosta RS Sara Motors SA) 
prin Sentința civilă nr. 1136/26.10.2017 pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a Civilă în dosarul 8567/30/2017. 
Debitorul RS Sara Motors SRL (fosta RS Sara Motors SA) are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura 
insolvenţei. 
6.1. Creditorii debitorului RS Sara Motors SRL (fosta RS Sara Motors SA) trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
6.2.1. Termenul pentru întocmirea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014: 15.11.2017. Termenul limită 
pentru depunerea de către creditori a declarațiilor de creanță: 10.01.2018. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind 
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 05.02.2018. Debitorul, creditorii şi orice altă parte 
intresată vor putea să formuleze contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor în termen de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a acestui tabel.  
Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, 
precum si de toate înscrisurile de care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror 
alte probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau nu sunt cunoscute la momentul 
formulării contestației. 
Partea care formulează contestația trimite, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației și al documentelor 
ce o însoțesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, creditorului a cărui creanță se contestă, precum și 
administratorului special. În cazul în care această obligație nu a fost respectată, judecătorul sindic va putea aplica, din 
oficiu, o amendă în condițiile Codului de procedură civilă. 
7. Primul termen de judecată în cauză: 01.03.2018, sala 174, ora 09:00. 
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 05.02.2018, ora 11.00 
la sediul ales al administratorului judiciar din mun. Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 100, jud. Timiș. Ordinea de zi a 
adunării creditorilor: 
1. Prezentarea situaţiei debitorului; 
2. Desemnarea comitetului creditorilor și a președintelui comitetului creditorilor; 
3. Confirmarea administratorului/lichidatorului judiciar; 
4. Stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar. 
8. Comitetul creditorilor: nu este desemnat. 
9. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică creditorilor, debitorului și la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Timiş. 
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. 
- Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de 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, 
conform art. 104 alin. (2). 
- Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar direct la Tribunalul Timiș sau prin 
poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a 
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rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, 
prin poştă/fax. 
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Timiș. Cererea de înscriere a creanţei va fi 
însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: În condițiile și cu excepțiile prevăzute de art. 75 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii 
procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea 
creanţelor asupra  averii debitorului. 

Administrator judiciar: SCP PDA Insolvency SPRL –  
practician în insolvenţă Puşcaş Daniel-Marian 

 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     * 
 
 

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro  
Cod de identificare fiscală: 14942091,  
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3 
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

     Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 22487/28.11.2017 conţine 27 pagini.       ISSN 1842-3094 

Administrator
Highlight




