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cu bunurile mobile constând din echipamente de moară), situate în comuna Vărgata, sat Valea, str. Principală, nr.108/A,
județul Mureș. A fost efectuată o nouă expunere pe piață a bunurilor prin publicarea anunțului de vânzare în ziare
(cotidienele locale Zi de Zi și Népújság din data de 09.02.2018) și online, pe site-urile www.smdamures.ro,
www.licitatii-insolventa.ro, www.storia.ro și www.olx.ro. Prețul de strigare este de 95.000 EUR negociabil. Licitațiile
în aceste condiții au fost programate a avea loc săptămânal, în zilele de vineri, ora 12:00. Depun dovezile de publicare.
Nu s-au înscris persoane la licitații. Depun procesele-verbale încheiate începând cu data de 16.02.2018.
Urmează să convoc adunarea creditorilor pentru stabilirea unei noi strategii de valorificare a bunurilor. Consider că se
impune o nouă reevaluare a bunurilor aflate în patrimoniul debitorului.
În perioada decursă de la ultimul termen au fost achitate costurile anunțurilor în ziar (150,00 lei - în baza facturii
nr.895/21.02.2018, emisă de Zi de Zi Events SRL, și 130,00 lei – plată către Impress SRL, conform factură și chitanță
emise la data de 27.02.2018 de către C.N. Poșta Română SA ). Anexez copii de pe documentele justificative ale
cheltuielilor. În lipsă de mijloace bănești în averea debitorului, aceste cheltuieli au fost achitate de către lichidatorul
judiciar.
Conform dispoziției date de judecătorul-sindic, depun separat un raport întocmit în temeiul art.122 alin.(1) din Legea
nr.85/2006. Având în vedere că debitorul nu dispune de mijloace bănești, acest raport cuprinde exclusiv mențiuni
privitoare la cheltuielile efectuate și, implicit, este depus independent de întocmirea unui plan de distribuire.
Lichidator judiciar, C.I.I. Gergely Ádám András
Județul Prahova
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GILMET SRL, cod unic de înregistrare: 1303452
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei
Număr: 891, data emiterii: 09.03.2018
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 1030/105/2018, Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, Judecător sindic Stefuc Liliana
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: B-dul Republicii nr.15, et.3 (magazin Winmarkt), Ploieşti, judeţ Prahova, număr
de telefon 0244.511.110, programul arhivei/registraturii instanţei 9.00 – 13.00
3.Debitor: Gilmet SRL, sediul social: Comuna Drajna, sat Drajna de Jos, str. Castelului,nr. 2, jud. Prahova, cod de
identificare fiscală RO1303452, număr de ordine în registrul comerţului J29/1016/1991
4. Administrator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploieşti, str.
Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail
elena.voicu@viainsolv.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Elena Voicu
5. Subscrisa VIA Insolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Gilmet SRL, conform încheierii din
data de 08.03.2018 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul 1030/105/2018 în temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100 alin. (1) şi urm. din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, coroborate cu art. 71, art. 74 şi art. 67 alin.(2) din acelaşi act
normativ, notifică:
6. Intrarea în procedura generala a insolvenţei împotriva debitorului Gilmet SRL, prin încheierea din data de
08.03.2018, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul
faliment şi de Contencios Administrativ - Birou faliment, în dosarul 1030/105/2018.
6.1. Debitorul Gilmet SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului Gilmet 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 21.04.2018.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 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 de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronuntata ca urmare a cererii
formulate de catre debitor, în conditiile art. 71 alin. 1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolventa, este de 10 zile de la primirea notificarii, şi termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 10 zile după
formularea opoziţiilor.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
10.05.2018.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 06.06.2018.
7. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, jud. Prahova la data de 15.05.2018, ora 13/30, având ca
ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului creditorilor; 3. Confirmarea
administratorului judiciar şi stabilirea retribuţiei acestuia.
8.Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.
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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 şi de insolventa.
 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.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă 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 (art.75 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolventă).
VIA Insolv SPRL - Elena Voicu
*

*

*

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt.

Forma

Abonament
365 zile

Preţ vânzare
949,95 lei

1

Suport electronic

90 zile

237,49 lei

30 zile

79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de
document.
Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de
50%.
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