BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 4746/06.03.2018
Citaţie
emisă la: ziua 28, luna 02, anul 2018
Sunt chemaţi la această instanţă, completul 8 sindic, în ziua de 23, luna 03, anul 2018, ora 9,00 în calitate de creditori în
proces cu SC Bio Atlantis SRL cu sediul social/domiciliul în mun. Slobozia, strada Mihai Eminescu, bloc 56, scara A,
ap. 2, judeţul Ialomița, înmatriculată în registrul comerţului sub nr. J21/309/2009, CUI 25920692 pentru procedura
insolvenţei
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:……
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de …… lei, şi timbru judiciar, în sumă de
……… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afară celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,Grefier,
Anexă
Debitoare
1. SC Bio Atlantis SRL
Creditori
2. SC Godda Oil SRL - în insolvenţă
3. Garanti Bank SA
4. D.G.R.F.P. Ploieşti - A.J.F.P. Ialomița
Lichidator judiciar
5. C.I.I. Brihac Aurel
2. Societatea CARMAN SRL, cod unic de înregistrare: 2858141
România, Tribunalul Ialomiţa
Secţia Civilă
Mun. Slobozia, str. Cosminului nr.12, jud. Ialomiţa
Dosar nr. 246/98/2018
Termen – 18 mai 2018
Comunicare
Încheiere din data de 23.02.2018
emisă la: ziua 26, luna 02, anul 2018
Către,
Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 18 mai 2018, pronunţată în dosarul nr. 246/98/2018 de Tribunalul
Ialomiţa Secţia Civilă privind debitorul S.C. Carman S.R.L., cu sediul în cu sediul în mun. Urziceni, şos. Buzăului, nr.
48, judeţul Ialomiţa, Cod de identificare fiscală 2858141, număr de ordine în registrul comerţului J21/863/1992.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Anexă
Debitor
1. Nr S.C. Carman SRL Urziceni - Urziceni, Şos. Buzăului, nr. 48, Judeţ Ialomiţa
Creditor
2. Nr Basta Consult S.R.L. - sector 2, Bucureşti, Str. Ipsilanti Voievod, nr. 2, et. 2, ap. 7
3. Nr S.C. Tehnoprod Systems S.R.L. - sector 3, Bucureşti, Bd. Camil Ressu, nr. 27, bl. N.1, SC. 2, et. 7, ap. 84
4. Nr S.C. Picco Trading & Logistics S.R.L. Sediul Ales La SCA Lucu Şi Asociaţii - sector 4, Bucureşti, Splaiul Unirii,
nr. 4, bl. B.3, SC. Transon 3, et. 7, ap. Birou 7.4
5. Nr S.C. Mocro Grup Distribution S.R.L. - com. Brăneşti, Brăneşti, Str. Deva, nr. 14, Judeţ Ilfov
Administrator Judiciar
6. Podoreanu Insolv I.P.U.R.L. - Bucureşti, sector 2, Str. Scoalei, nr. 12, et. 1, ap. 2
Reprezentant
7. D.G.F.R.P. Ploieşti. A.J.F.P. Ialomiţa - Slobozia, Str. Matei Basarab, nr. 14, Judeţ Ialomiţa
8. Judecătoria Urziceni - Urziceni, Str. al. I. Cuza, nr. 9, Judeţ Ialomiţa
*
Dosar nr. 246/98/2018
România
Tribunalul Ialomiţa – Judecător Sindic
Încheiere
Şedinţa din Camera de consiliu din data de 23 februarie 2018
Completul constituit din:
Judecător sindic - Toma Ion
Grefier – Şelaru Nicoleta Violeta
Pe rol judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitoarea SC Carman SRL .
La apelul nominal făcut în cameră de consiliu, se prezintă pentru debitoare avocat Zavat Alexandru şi SC Basta Consult
SRL prin reprezentant.
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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Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care arată că prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat judecarea cauzei
în lipsă conform dispoziţiilor art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă.
Verificând în sistemul informatizat al instanţelor judecătoreşti - Ecris, am constatat că pe rolul acestui tribunal se află
înregistrat dosarul nr. 101/98/2018 privind cererile de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei SC Carman SRL
Urziceni formulate de creditoarele SC Picco Trading & Logistics SRL Glina şi SC Mocro Grup Distribution SRL
Brăneşti.
Dosarul nr. 101/98/2018 se află în procedura de regularizare prevăzută de art. 200 Cod procedură civilă, unde pentru
creditoarea SC Picco Trading & Logistics SRL Glina termenul de depunere al întâmpinării expiră la data de 26
februarie 2018, iar pentru SC Mocro Grup Distribution SRL Brăneşti termenul de depunere al întâmpinării expiră la
data de 5 martie 2018.
De asemenea, la data de 21.02.2018, în prezentul dosar, în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. 7 din Legea nr.
85/2014, au fost înregistrate cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Carman SRL formulate de
creditoarele SC Basta Consult SRL şi SC Tehnoprod Systems SRL .
Tribunalul, verificându-şi din oficiu competenţa conform art. 131 Cod procedură civilă, constată că este competent să
soluţioneze cauza, având în vedere prevederile art. 41 alin. 1 raportat la art. 8 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi constată
că, în cauză.
Judecătorul sindic faţă de actele şi lucrările dosarului şi având în vedere că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă,
considerând că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, declară dezbaterile închise şi
rămâne în pronunţare.
După deliberare,
Judecătorul sindic,
Asupra cauzei civile de faţă:
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ialomiţa sub nr. 246/98/2018 din data de 16.02.2018, debitoarea SC
Carman SRL, cu sediul în mun. Urziceni, şos. Buzăului, nr. 48, judeţul Ialomiţa, înregistrată la O.R.C. Ialomiţa sub nr.
J21/863/1992, având C.U.I. 2858141 prin reprezentant legal Oprea Villy Sorinel, domiciliat în municipiul Bucureşti,
strada Drumeţului, nr. 55, sector 3, având C.N.P. 1820708211187, a solicitat în temeiul art. 67 din Legea nr. 85/2014
deschiderea procedurii generale a insolvenţei, manifestându-şi intenţia de a depune un plan de reorganizare.
De asemenea, a solicitat desemnarea în calitate de administrator judiciar a Podoreanu Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în
municipiul Bucureşti, strada Scoalei, nr. 12, etaj 1, ap. 2, sector 2.
În motivarea cererii debitoarea arată că domeniul principal de activitate al societăţii este conform cod Caen 1011 –
Prelucrarea şi conservarea cărnii.
Se arată că pe fondul condiţiilor existente, deşi a continuat să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu obiectul
principal de activitate, încercând să îşi atragă mai mulţi clienţi şi potenţiali beneficiari de servicii specifice activităţii
sale, piaţa fiind deosebit de restrânsă iar activitatea desfăşurată aduce mai multe pierderi decât beneficii.
Menţionează că din lipsa potenţialilor clienţi şi a concurenţei acerbe de pe acest segment, nu a reuşit să atragă suficient
rulaj pentru a-şi acoperii cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de zi cu zi.
Precizează că în dovedirea cererii, au fost depuse actele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014.
În drept cererea este întemeiată pe prevederile art. 65 şi următoarele din Legea nr. 85/2014.
Din analiza înscrisurilor depuse de reclamanta-debitoare judecătorul sindic reţine următoarele:
Domeniul principal de activitate al SC Carman SRL este conform cod Caen 1011 – Prelucrarea şi conservarea cărnii, iar
pe fondul condiţiilor existente, deşi aceasta a continuat să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu obiectul principal
de activitate, încercând să îşi atragă mai mulţi clienţi şi potenţiali beneficiari de servicii specifice activităţii sale, piaţa
fiind deosebit de restrânsă iar activitatea desfăşurată aducând mai multe pierderi decât beneficii, a ajuns în stare de
insolvenţă.
Menţionează că din lipsa potenţialilor clienţi şi a concurenţei acerbe de pe acest segment, nu a reuşit să atragă suficient
rulaj pentru a-şi acoperii cheltuielile aferente desfăşurării activităţii de zi cu zi.
Debitoarea şi-a manifestat intenţia de a depune un plan de reorganizare.
Constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 65 şi următoarele din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic priveşte
cererea debitoarei SC Carman SRL ca fondată, urmând a o admite.
În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 se va deschide procedura generală de insolvenţă a debitoarei SC Carman SRL .
În baza art. 73 din lege va desemna ca administrator judiciar Podoreanu Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în municipiul
Bucureşti, strada Scoalei, nr. 12, etaj 1, ap. 2, sector 2, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un
onorariu fix provizoriu de 2.000 lei.
Va dispune administratorului judiciar efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art.
100 din Legea nr. 85/2014, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi tuturor băncilor la care
debitoarea are conturi.
Va face în cauză aplicarea art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind suspendarea de drept a acţiunilor judiciare,
extrajudiciare sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei.
Va face în cauză aplicarea art. 81, 83, 87 alin. 1 lit.,a” – alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Conform art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 va pune în vedere administratorului judiciar întocmirea raportului până la
data de 15 martie 2018 cu menţiunile prevăzute la art. 97 alin. 2-3 din lege.
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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Va fixa termen limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea
notificărilor de către creditori.
Va fixa termenul limită de soluţionare a opoziţiilor conform art. 71 alin. 2 la 10 zile de la primirea notificărilor de către
creditori.
Va stabili termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor la 14.04.2018.
Va stabili termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor la
30.04.2018.
Va stabili termen de definitivare a tabelului creanţelor la 18.05.2018.
Va stabili prima şedinţă a Adunării creditorilor la 4.05.2018 orele 14,00 la sediul Tribunalului Ialomiţa.
În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va dispune deschiderea unui cont bancar din care se vor suporta
cheltuielile de procedură.
La data de 23 ianuarie 2018 sub nr. 101/98/2018, la această instanţă a fost înregistrată cererea formulată de creditoarea
SC Picco Trading & Logistics SRL, cu sediul în comuna Glina, sat Glina, Intrarea Abatorului, nr. 5, etaj 4, camera 2, 3
şi 4, Depozit, judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/1969/2.07.2013, având C.U.I. Ro31950710, cu sediul
ales pentru comunicarea actelor procedurale în mun. Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 4, bloc B3, Tronson 3, etaj 7, birou
7.4, sector 4, prin care solicită deschidere procedurii de insolvenţă a debitoarei SC Carman SRL şi înscrierea în tabloul
preliminar al creanţelor cu suma de 46.909,94 lei reprezentând contravaloarea facturi emise pentru produsele vândute
către debitoare şi dobândă legală penalizatoare calculată până la data de 28.08.2017.
De asemenea, în dosarul nr. 101/98/2018, la data de 1 februarie 2018, a fost înregistrată şi cererea formulată de
creditoarea SC Micro Grup Distribution SRL, cu sediul în comuna Brăneşti, strada Deva, nr. 14, judeţul Ilfov,
înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/3730/2013, având C.U.I. 32581440, prin care solicită deschiderea procedurii de
insolvenţă a debitoarei SC Carman SRL întrucât aceasta deţine asupra debitoarei o creanţă în cuantum de 61.527,98 lei
ce reprezintă contravaloarea mărfurilor livrate şi neachitate la scadenţă.
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, urmează a conexa la prezenta cauză cererile
formulate de reclamantele-creditoare SC Picco Trading & Logistics SRL, cu sediul în comuna Glina, sat Glina, Intrarea
Abatorului, nr. 5, etaj 4, camera 2, 3 şi 4, Depozit, judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/1969/2.07.2013,
având C.U.I. Ro31950710, cu sediul ales pentru comunicarea actelor procedurale în mun. Bucureşti, Splaiul Unirii, nr.
4, bloc B3, Tronson 3, etaj 7, birou 7.4, sector 4 şi SC Micro Grup Distribution SRL, cu sediul în comuna Brăneşti,
strada Deva, nr. 14, judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/3730/2013, având C.U.I. 32581440, cereri de
fac obiectul dosarului nr. 101/98/2018, acestea devenind declaraţii de creanţă în dosarul nr. 246/98/2018.
La data de 21 februarie 2018, la dosar s-au depus cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de
creditoarele SC Basta Consult SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, strada Ipsilanti Voievod, nr. 2, etaj 2, ap. 7, sector 2,
înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. J40/17599/2004, având C.U.I. 168968838 pentru suma de 1.107.592,44 lei şi SC
Tehnoprod Systems SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, B-dul. Camil Ressu, nr. 27, bloc N.1, scara 2, etaj 7, ap. 84,
sector 3, înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. J40/14568/2005, având C.U.I. Ro17891405 cu suma de 364.129,06 lei,
motivat de faptul că deţin asupra debitoarei creanţe ce depăşesc valoarea - prag prevăzută de lege, iar datoriile
comerciale sunt ajunse la scadenţă de mai mult de 60 de zile.
În baza art. 66 alin. 7 coroborat cu art. 70 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 va califica cererile creditorilor SC Basta Consult
SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, strada Ipsilanti Voievod, nr. 2, etaj 2, ap. 7, sector 2, înregistrată la O.R.C. Bucureşti
sub nr. J40/17599/2004, având C.U.I. 168968838 şi SC Tehnoprod Systems SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, B-dul.
Camil Ressu, nr. 27, bloc N.1, scara 2, etaj 7, ap. 84, sector 3, înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. J40/14568/2005,
având C.U.I. Ro17891405 drept declaraţii de creanţă.
Va fixa termen de judecată la 18.05.2018.
Văzând şi dispoziţiile art. 46 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014,
Pentru aceste motive, în numele legii, dispune:
Admite cererea formulată de SC Carman SRL, cu sediul în mun. Urziceni, şos. Buzăului, nr. 48, judeţul Ialomiţa,
înregistrată la O.R.C. Ialomiţa sub nr. J21/863/1992, având C.U.I. 2858141 prin reprezentant legal Oprea Villy
Sorinel, domiciliat în municipiul Bucureşti, strada Drumeţului, nr. 55, sector 3, având C.N.P.
1820708211187.
În baza art. 71 din Legea nr. 85/2014 deschide procedura generală de insolvenţă a debitoarei SC Carman SRL, cu sediul
în mun. Urziceni, şos. Buzăului, nr. 48, judeţul Ialomiţa, înregistrată la O.R.C. Ialomiţa sub nr. J21/863/1992, având
C.U.I. 2858141.
În baza art. 73 din lege desemnează ca administrator judiciar Podoreanu Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în municipiul
Bucureşti, strada Scoalei, nr. 12, etaj 1, ap. 2, sector 2, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un
onorariu fix provizoriu de 2.000 lei.
Dispune administratorului judiciar efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100
din Legea nr. 85/2014, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi tuturor băncilor la care
debitoarea are conturi.
Face în cauză aplicarea art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind suspendarea de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare
sau a măsurilor de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei.
Face în cauză aplicarea art. 81, 83, 87 alin. 1 lit.,a” – alin. 2 din Legea nr. 85/2014.
Conform art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 pune în vedere administratorului judiciar întocmirea raportului până la
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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data de 15 martie 2018 cu menţiunile prevăzute la art. 97 alin. 2-3 din lege.
Fixează termen limită de depunere a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii la 10 zile de la primirea
notificărilor de către creditori.
Fixează termenul limită de soluţionare a opoziţiilor conform art. 71 alin. 2 la 10 zile de la primirea notificărilor de către
creditori.
Stabileşte termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor la 10.04.2018.
Stabileşte termenul de verificare a creanţelor, întocmire şi publicare în B.P.I. a tabelului preliminar al creanţelor la
30.04.2018.
Stabileşte termen de definitivare a tabelului creanţelor la 18.05.2018.
Stabileşte prima şedinţă a Adunării creditorilor la 4.05.2018 orele 14,00 la sediul Tribunalului Ialomiţa.
În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea unui cont bancar din care se vor suporta cheltuielile
de procedură.
În conformitate cu prevederile art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014, conexează la prezenta cauză cererile formulate de
reclamantele-creditoare SC Picco Trading & Logistics SRL, cu sediul în comuna Glina, sat Glina, Intrarea Abatorului,
nr. 5, etaj 4, camera 2, 3 şi 4, Depozit, judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/1969/2.07.2013, având
C.U.I. Ro31950710, cu sediul ales pentru comunicarea actelor procedurale în mun. Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 4, bloc
B3, Tronson 3, etaj 7, birou 7.4, sector 4 şi SC Micro Grup Distribution SRL, cu sediul în comuna Brăneşti, strada
Deva, nr. 14, judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C. Ilfov sub nr. J23/3730/2013, având C.U.I. 32581440, cereri de fac
obiectul dosarului nr. 101/98/2018, acestea devenind declaraţii de creanţă în dosarul nr. 246/98/2018.
În baza art. 66 alin. 7 coroborat cu art. 70 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 califică cererile creditorilor SC Basta Consult
SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, strada Ipsilanti Voievod, nr. 2, etaj 2, ap. 7, sector 2, înregistrată la O.R.C. Bucureşti
sub nr. J40/17599/2004, având C.U.I. 168968838 şi SC Tehnoprod Systems SRL, cu sediul în mun. Bucureşti, B-dul.
Camil Ressu, nr. 27, bloc N.1, scara 2, etaj 7, ap. 84, sector 3, înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. J40/14568/2005,
având C.U.I. Ro17891405 drept declaraţii de creanţă.
Fixează termen de judecată la 18.05.2018.
Executorie.
Cu drept la opoziţie în termen de 10 zile de la primirea notificărilor.
Pronunţată în şedinţa publică azi, 23 februarie 2018.
Judecător Sindic,
Grefier,
Toma Ion
Şelaru Nicoleta Violeta
Red.Toma I.
Tehnored. Ş.V./ex. 10/23.02.2018
Com. 8 ex./26.02.2018/1 ex. com. electronic la O.R.C. Ialomiţa
3. Societatea MARIAN 74 CONSTRUCT S.R.L., cod unic de înregistrare: 32364387
Convocare adunare creditori
Număr: 272, data emiterii: 15.03.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 920/98 Anul 2015, Tribunal Ialomița, Secția Civilă, Judecător sindic Tudor Ionela
2. Creditori:
3.1. Debitor: SC Marian 74 Construct SRL
Cod de identificare fiscală 32364387 Domiciliul/sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate, sector,judeţ) Str.
Mărășești, nr.20, Mărculești, judeţul Ialomița, Număr de ordine în registrul comerţului J21/373/2013.
3.2. Administrator special:Nu este cazul.
4. Lichidator judiciar:Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile
Cod de identificare fiscală 27383897, Domiciliul / Sediul social (stradă,număr,bloc,apartament,localitate,
sector,judeţ)Str Ştefan Cel Mare, Bl N2, Ap.7, Slobozia, Judeţul Ialomița, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă Ib3169 Tel 0723259986, Fax 0343815785, E-mail ciigavrilavasile@gmail.com.
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Gavrilă Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Marian
74 Construct SRL, conform Sentinței civile nr. 609 din data de (ziua/luna/anul) 15/04/2016 pronunţată de Tribunalul
Ialomița, secţia Civilă, în dosarul 920/98/2014, în temeiul art. 48 şi următoarele din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenței și a insolvenței, din oficiu convoacă adunarea creditorilor debitorului: SC Marian 74 Construct
SRL. Adunarea creditorilor va avea loc la (sediul) Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Str. Aleea Cosminului,
Bl U24, SC C, Parter, Slobozia, judeţul Ialomița
Data (ziua/luna/anul) 15/03/2018, Ora 10 00
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor,semnătura fiind
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat,
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru
exprimarea votului.
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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