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Plan de distribuire parțială a fondurilor între creditori nr.1 
Număr dosar:7270/107/2008, Tribunalul Alba, Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă, Judecător 
sindic: Dragoș Sebastian Chiriac, Temei juridic: art.21, alin.1 şi alin. 1^1 coroborate cu cele ale art.24, alin.1 și cu cele 
ale art.122, alin.1 din Legea nr.85/2006, Lichidator judiciar: Expert Insolvență SPRL, Debitor: Meridian Construct 
SRL. 

Nr. Creditor Creanța admisă Sumă distribuită Sume rămase de achitat 

1 SERRAGHIS LOAN 
MANAGEMENT LTD 

83.866,00 lei 3.412,35 lei 80.453,65 lei 

2 EDGE INVESTMENTS SRL 865.565,00 lei 115.953,45 lei 749.611,55 lei 

Lichidator judiciar Expert Insolvență SPRL prin reprezentant legal Emil Gros. 
 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MULTICAB ELECTRO SRL, cod unic de înregistrare: 19149756 
Multicab Electro SRL;  

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență; 
Nr. 130; Data emiterii: 07.02.2018; 

1. Date privind dosarul:Număr dosar: 85/112/2018 a Tribunalului Bistriţa-Năsăud – secţia a II a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, judecător sindic Boţu Mugurel. 2.Arhiva/ registratura instanţei: Adresa: Bistriţa, str. Alba-Iulia, 
nr. 2-4, jud. Bistriţa-Năsăud. Telefon: 0263-213528. 3.Debitor: Soc. MULTICAB ELECTRO SRL. Cod de identificare 
fiscală: RO 19149756. sediul social: Bistriţa, str. Aleea Şoimilor, bl. C1, sc. C, ap. 2, jud. Bistriţa-Năsăud. Număr de 
ordine în registrul comerţului: J06/759/2006. 4. Administrator judiciar provizoriu: Ioja Paula Sabina – Cabinet 
Individual de Insolvenţă Cod de identificare fiscal: 31340541. sediul social: Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 15 B, jud. 
Bistriţa-Năsăud. Număr matricol: 1B3786. Tel/Fax:0263-218095. E-mail: poenar_insolventa@yahoo.com. 5. 
Subsemnata: Ioja Paula Sabina–Cabinet Individual de Insolvenţă în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
debitorului Soc. MULTICAB ELECTRO SRL conform Sentintei Civile nr. 24/26.01.2018 din Şedinţa Camerei de 
Consiliu pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud – secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul 85/112/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi urm., coroborat cu art. 71 alin. (2) din legea 85/2014: notifică: 6. 
Deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în temeiul art. 45 alin. (1) lit. a) raportat la art. 70 şi art. 38 alin. (1) din 
Legea privind procedura insolvenţei împotriva debitorului Soc. MULTICAB ELECTRO SRL prin Sentinţa Civilă nr. 
24/2018 din data 26-ianuarie-2018, pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în dosarul 85/112/2018. 
6.1 Debitorul Soc MULTICAB ELECTRO SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea proceduri să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
6.2 Creditorii debitorului Soc MULTICAB ELECTRO SRL 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 depunerea cererii de 
admitere a creanţei:Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 
09.03.2018.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 creanţă/ creanţele pe care le deţineţi împotriva 
debitorului.6.2.2 Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:Termenul limită de depunere, de către 
creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, în condiţiile art. 71 alin. (2) din lege, este de 10 zile de la 
primirea prezentei notificării.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea a tabelului 
preliminar în BPI al creanţelor este: 29.03.2018.Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul preliminar, cu 
privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea în BPI al tabelului preliminar al creanţelor.Termenul pentru definitivarea tabelului creantelor, 
este: 20.04.2018. Termenul administrativ de control pentru examinarea stadiului procedurii la data de: 04.05.2018. 
7. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar provizoriu din Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 
15 B, jud. Bistriţa-Năsăud, în data de 30.03.2018, Ora: 11:00 cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea activului și 
pasivului debitoarei Soc. MULTICAB ELECTRO SRL. 2. Desemnarea Comitetului Creditorilor format din 3 sau 5 
creditori, în condițiile art. 50 alin. (4) și art. 51 din Legea privind procedura insolvenţei. 3. Confirmarea 
administratorului judiciar Ioja Paula Sabina – Cabinet Individual de Insolvență și aprobarea onorariului acestuia. 
INFORMAŢII PRELIMINARE: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se compleze 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 procedura insolvenţei. 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. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii 
taxei judiciare de timbru de 200 lei. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Restricţii 
pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru 
realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale ( art. 75 din Legea privind procedura insolvenţei). Vă 
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