BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 649/11.01.2018
Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului,creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Bihor, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, se va publica într-un ziar de largă circulaţie şi în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii în temeiul art.99 din Legea privind procedura de
insolvenţă.
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr.31/1990 republicată şi dispune menţionarea
la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.
Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor la 29.01.2018.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 19.02.2018.
Fixează termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.03.2018.
Fixează termen de judecată în cauză pentru data de 13.02.2018, cam.66, ora 9.
Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar.
Dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului, precum şi
tuturor băncilor unde are deschise conturi.
În temeiul art.39 alin (2) din Legea privind procedura de insolvenţă nr. 85/2014,
Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente
procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi
deschis de către administratorul judiciar.
Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea în BPI, apel ce se va depune la Tribunalul Bihor.
Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică de la 13.12.2017.
Judecător sindic,
Grefier,
Manoliu Constantin
Băiţar Maria
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AVANTI PAN PROD SRL, cod unic de înregistrare: 28110020
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment

Nr.4/09.01.2018
1. Date privind dosarul:
Număr dosar : 47124/3/2017
Tribunal Bucuresti – Secţia a VII a Civila
Termen: 23.03.2018
2. Arhiva/registratura instanţei:
Adresa: MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR. 319 L, CLĂDIREA B – SEMA PARC,
SECTOR 6
3. Debitor: SC AVANTI PAN PROD SRL
Cod unic de inregistrare: 28110020
Sediul social: Bucureşti Sectorul 6, Bulevardul IULIU MANIU, Nr. 19C, BIROUL NR.1, Etaj 1
Număr de ordine în registrul comerţului : J40/1951/2012
4. Lichidator judiciar: C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA-ANDRADA
Cod de identificare fiscală: 24739443
Sediul social: Bucuresti, Sector 2, Str. Fabrica de Gheata nr.2, bl.84/II, sc.3, et.5, ap.95
Adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 2, Str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3
Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare: RFO I 3777 din 22.02.2013
Tel: 0723.168.567
Fax: 021/240.22.24
E-mail: cii.andrada.dumitrache@gmail.com
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dumitrache Mihaela Andrada
5. Subscrisa C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA-ANDRADA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
AVANTI PAN PROD SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 27.12.2017 pronunţată de Tribunalul Bucuresti –
Secţia a VII a Civila, în dosarul 47124/3/2017, în temeiul art.71 alin.(1) raportat la art. 38 alin. 2 lit. (e) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si insolventa. notifică
deschiderea procedurii de faliment in procedura simplificata împotriva debitorului SC AVANTI PAN PROD SRL,
ridicarea dreptului de administrare al debitorului si dizolvarea societatii debitoare prin Incheierea de sedinta din data de
27.12.2017 pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila, în dosarul 47124/3/2017.
7. Debitorul SC AVANTI PAN PROD SRL 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, toate documentele
contabile ale societatii si contractele in care aceasta a fost parte, lista cu bunurile mobile si imobile prevazuta de art.67
alin 1 lit. b care va contine si aratarea locului unde se afla acestea in fapt, lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6
luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. În
cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169
alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014 si art. 271 Ncpp.
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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7.1. Creditorii debitorului SC AVANTI PAN PROD SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.02.2018.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le
deţineţi împotriva debitorului.
7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmirea si publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a
tabelului preliminar al creanţelor este 22.02.2018.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar in Buletinul Procedurilor de Insolventa.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este
19.03.2018.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 19.03.2018.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la data de 27.02.2018, ora 16:00 la sediul ales al
lichidatorului judiciar la adresa din Str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3, Sector 2, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
Confirmarea lichidatorului judiciar CII DUMITRACHE MIHAELA ANDRADA cu o remuneratie de 2.000,00 lei lunar
si 3% din sumele recuperate si bunurile valorificate.
Desemnarea Comitetului Creditorilor si alegerea Presedintelui Comitetului Creditorilor;
Aprobarea Concluziilor Raportului intocmit de Lichidatorul judiciar in conformitate cu dispozitiile art. 97 din Legea nr.
85/2014, depus la registratura Tribunalului Bucuresti – Secţia a VII a Civila si publicat in Buletinul Procedurilor de
Insolventa.
9. Comitetul creditorilor
Componenţa Comitetului creditorilor urmeaza a se stabili in cadrul primei sedinte a Adunarii creditorilor.
10. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului Bucuresti pentru efectuarea
menţiunii.
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 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei si de insolvenţa.
 Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de cauze de preferinta, în copii certificate.
 Declaratia de creanta se va intocmi in doua exemplare astfel: un exemplar insotit de inscrisurile doveditoare ale
creantei si exemplarul original al dovezii achitarii taxei judiciare de timbru (in valoare de 200 lei) la Tribunalul
Bucuresti – Secţia a VII a Civila, in dosarul nr. 47124/3/2017, cel de-al doilea exemplar insotit de toate inscrisurile
doveditoare ale creantei si copia dovezii achitarii taxei judiciare de timbru, urmand a fi comunicat lichidatorului judiciar
la adresa: Bucuresti-Sector 2, Str. Viitorului nr.110, et.1, ap.3.
Este obligatoriu ca al doilea exemplar al declaratiei de creanta impreuna cu anexele la aceasta sa fie remis si
lichidatorului judiciar.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila.
Informatii cu privire la achitarea taxei de timbru se pot gasi pe portalul instantei sectiunea „Informatii de interes
public”.
Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în
cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este
posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii
sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii este
desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. (art.75
din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţa).
C.I.I. DUMITRACHE MIHAELA ANDRADA
Lichidator judiciar al SC AVANTI PAN PROD SRL
prin Dumitrache Mihaela Andrada

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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