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Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în timpul procedurii este 05.03.2018. În 
temeiul art. 114 alin. 1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa deţinută împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment. Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute 
în cursul procedurii, întocmirea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 05.04.2018. Termenul limită 
pentru  întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 07.05.2018. 
7. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caras-
Severin.  
Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu  respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1) din Legea privind procedurile 
de prevenire a insolventei si de insolvenţa  85/2014. 
2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
3. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Caras-Severin. 
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 
insolventei si de insolvenţa  85/2014). 

Lichidator judiciar, Forinsolv SPRL 
 

Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MODAIDEEA SRL, cod unic de înregistrare: 23943649 

Convocare adunare creditori Modaideea SRL 
Nr. ieşire 54/18.01.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 560/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj 
Judecător sindic: Răzvan Coste 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa - Tribunalul Specializat Cluj, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de 
telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11 Program arhivă: L-J 9 – 1130; Program registratură: L-V 9-1230 
3.Debitor: Modaideea SRL (în faliment, en faillite, în bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, str. FABRICII, nr. 118/A, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2329/2008 şi având CUI 23943649 
4.Creditori: toți creditorii Modaideea SRL 
5.Lichidator judiciar: Asset Recovery IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8/2B, jud Cluj, 
reprezentată prin asociat coordonator Av. Dragoş Giura. Email: office@assetrecovery.ro, fax: 0040 372 89 70 96, 
telefon: 0040 721 41 41 83 
6. Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin Hotărârea Civila nr. 1757/2017 
pronunţată la data de 08.11.2017 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 560/1285/2017: 
Convoacă adunarea creditorilor debitorului Modaideea SRL 
Şedinţa Comitetului Creditorilor va avea loc în data de 05.02.2018 la ora 11 ºº la sediul lichidatorului judiciar Asset 
Recovery IPURL din Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj cu următoarea 
Ordine de zi: 
1.Aprobarea metodei de vânzare prin licitație publică și aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din 
patrimoniul debitoarei Modaideea SRL. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în 
format electronic, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, până în ziua şi ora fixate 
pentru exprimarea votului. 
Informaţii suplimentare: pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: - administratorului judiciar. 
Cluj-Napoca                                                                                                                
18.01.2018                                                                                                            

Asset Recovery IPURL 
Prin asociat coordonator 

Av. Dragoș Giura 
 

2. Societatea CLUJANA SA, cod unic de înregistrare: 199206 
Notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă 

Nr. 134/ 26.01.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 983/1285/2017 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. 

Administrator
Highlight
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2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, parter, camera 59 Telefon: 0264-596.110; 
0264-596.111; Programul arhivei/registraturii instanţei: Arhiva Luni, Marți, Joi 08:30-12:30; Registratura L-V: 08:30-
12:30. 
3.Debitor: Clujana SA (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 
4-5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/18/1991, având CUI RO199206. 
4.Creditor: Creditorii societății Clujana SA 
5.Administrator judiciar: CITR SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, incinta Silver 
Business Center, jud. Cluj, reprezentată prin Partner Mariana Boiciuc. 
6.Subscrisa CITR SPRL, în calitate de administrator judiciar desemnat prin Încheierea civilă nr. 77/C/2018 pronunțată 
la data de 17.01.2018 în dosarul nr. 983/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj 
Notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului Clujana SA 
8. Debitorul Clujana SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună documentele 
conform art. 74 din Legea nr. 85/2014. 
9. Creditorii debitorului Clujana SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii 
de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
9.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 05.03.2018. În 
temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
9.2. Alte termene stabilite în conformitate cu prevederile legale: 
-Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea notificării de 
deschidere a procedurii, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. 
-Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea, publicarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 26.03.2018. 
-Termenul limită pentru depunerea contestațiilor cu privire la creanțele și drepturile de preferință trecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a 
tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2). 
-Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 
18.04.2018. 
10. Adunarea creditorilor: 
Prin prezenta se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 48, 
etaj 3, jud. Cluj, la data de 02.04.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi: 
1.Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii în vederea administrării şi conservării patrimoniului; 
2.Prezentarea activului şi a pasivului societăţii; 
3.Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia; 
4.Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia; 
5.Confirmarea administratorului judiciar, CITR SPRL; 
6.Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar; 
7.Diverse. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii vor putea vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
incorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice 
mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. 
În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se notificã: 
acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii suplimentare 
veţi putea obţine de la administratorul judiciar la adresa menţionată mai sus, iar materialele de discutat în cadrul 
adunării creditorilor vor fi transmise creditorilor interesaţi. 
Anexăm copia încheierii civile nr. 77/C/2018 pronunțată la data de 17.01.2018 în dosarul nr. 983/1285/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj prin care s-a dispus deschiderea procedurii de insolvență față de Clujana SA. 
Cu deosebită considerație, 
Cluj-Napoca                                                                                                                                      
26.01.2018                                                                                                                                             

CITR SPRL 
Partner 

Mariana Boiciuc 
Informaţii suplimentare: 
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj 
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014; 
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel 
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mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. 
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora.” 
2.Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare, un exemplar, în original, 
urmând a fi depus la Tribunalul Specializat Cluj la dosar nr. 983/1285/2017 împreună cu taxa judiciară de timbru, iar 
cel de-al doilea exemplar va fi comunicat administratorului judiciar la următoarea adresa: Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, jud. Cluj. Pe exemplarul administratorului judiciar va fi trecuta şi o adresă de email pentru 
corespondenţă. 
3.Conform art. 102 alin. (2) Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul 
judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi 
necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la 
data deschiderii procedurii. 
4.În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va depune 
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii 
procedurii. 
5.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 măsurile de 
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). 
 
Județul Călăraşi 
Secţiunea V - Alte persoane juridice de drept privat care desfăşoară şi activităţi economice 
1.   PATRONATUL NATIONAL ROMAN - FILIALA JUDETEANA CALARASI, cod unic de înregistrare: 
15209324 
Număr dosar: 302/116/2017 
Tribunalul Calarasi, Judecător sindic: Mihaela Aurelia Cocoranu 
Debitor: PATRONATUL NATIONAL ROMAN- FILIALA JUDETEANA CALARASI - în faliment  
Lichidator judiciar: FORINSOLV SPRL 

Tabel definitiv consolidat al creanțelor Modificat*  
 împotriva debitorului Patronatul National Roman- Filiala Judeteana Calarasi 

Nr. 297 / 26.01.2018 
 -LEI- 

Nr. 
Crt. 

 

Creditor 
 

Sediu 
 

Creanța admisa 
 

Temei Legal-ordinea 
distribuire 

Legea 85/2014 
 

OBSERVATII 
 

1. D.G.R.F.P. Ploiesti 
Prin A.J.F.P. 
CALARASI 

 

Calarasi, str. Eroilor, nr. 6-
8, jud. Calarasi 

 

20.000,00 
 

 

Creanta care beneficiaza 
de o cauza de preferinta 

Art. 159al. 1) Pct. 3 

Creanta este 
inscrisa provizoriu 
la valoarea de 
20.000 lei, intrucat 
cele 2 mijloace de 
transport asupra 
carora are instituit 
sechestru A.J.F.P. 
Calarasi nu au fost 
identificate şi 
evaluate 

50.914,00 
 

Creanta Bugetară 
Art. 161 Pct. 5 

 
 

Total: 70.914,00 
lei 

  
 

2. Primaria Municipiului 
Calarasi 

Calarasi, str. Bucureşti, nr. 
140A, jud. Calarasi 

13.323,38 Creanta Bugetară 
Art. 161 Pct. 5 

 

 
Nu este cazul 

3. ECOAQUA SA  
Sucursala Calarasi 

Calarasi, str. Progresului, 
bl. BBB, et. 4, jud. 

Calarasi 

1.551,00 Chirografara 
Art. 161 Pct. 8 

 
Nu este cazul 

 CREANTE ADMISE DEFINITIV  

TOTAL CREANTE 85.788,38  

Administrator
Highlight




