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Tabel definitiv de creanțe 
Nr. crt. Creditor Adresă creditor Creanță 

solicitată 
Mone

da 
Creanță 

admisă (lei) 
% din 

categorie 
% din 
total 

Rangul 
creanței 

 Creanțe 
bugetare 

  

1 Direcția 
Generală 
Regională a 
Finațelor 
Publice Cluj-
Napoca 

Cluj-Napoca, P-ța. 
Avram Iancu, nr. 
19, jud. Cluj 

 36.874,00 lei  36.874,00 72,4810% 41,1900% art. 161 pct. 5 

2 Municipiul 
Câmpia Turzii 

Câmpia Turzii, str. 
Laminoriștilor, nr. 
2, jud. Cluj 

 14.000,00 lei  14.000,00 27,5190% 15,6387% art. 161 pct. 5 

Total creanțe bugetare   50.874,00 lei  50.874,00 100,0000% 56,8287% 

   

 Creanțe chirografare  

1 Extrem Top 
Service SRL 

Sediu procesual 
ales - Cluj-Napoca, 
Bd. 21 Decembrie 
1989, nr. 57, ap. 3, 
jud. Cluj 

43.647,64lei 38.647,64 100,0000% 43,1713% art. 161 pct. 8 

Total creanțe chirografare  43.647,64 lei 38.647,64 100,0000% 43,1713% 

TOTAL    94.521,64 lei 89.521,64 100,0000% 

Solvendi S.P.R.L Filiala Maramureș 
Asociat coordonator 

Av. Sebastian Chindea-Arsinte 
 

2. Societatea MATRIX INVESTMENTS SA, cod unic de înregistrare: 14819057 
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 

Nr. 52/15.01.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1025/1285/2017; Tribunal Specializat Cluj, Judecător sindic: Alina Gabriela 
Nicolescu 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264-
596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30 
3.Debitor: MATRIX INVESTMENTS SA, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, str. PAUL CHINEZU, nr. 6, 
Etaj 1, Judet Cluj, număr de ordine în Registrul comerţului J12/1537/2002 având CIF RO 14819057. 
4. Administrator judiciar New Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 21169046, nr. de ordine în RFO 0210/2006, 
cu sediul social în Cluj Napoca, str. Piața Ștefan Cel Mare, nr. 4, camera 12, jud. Cluj, Tel 0264403737,8 fax 
0264450665 E-mail office@newinsolvency.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Bica Rosana 
5. Subscrisa New Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului MATRIX INVESTMENTS SA 
conform Sentinței civile nr. 35/11.01.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 1025/1285/2017, în 
temeiul art. 99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 67, art. 74, art. 75 şi art. 90 
din acelaşi act normativ, notifică 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului MATRIX INVESTMENTS SA prin 
Sentința civilă nr. 35/11.01.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 1025/1285/2017. 
6.1. Debitorul MATRIX INVESTMENTS SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei toate documentele prevăzute la art. 74 din Legea privind procedura insolvenţei. 
6.2. Creditorii debitorului MATRIX INVESTMENTS SA 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 26.02.2018. 
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 creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este 16.03.2018. 

Administrator
Highlight
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Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.  
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este 12.04.2018. 
La data de 26.03.2018 ora 14:00 va avea loc prima adunare a creditorilor la sediul debitoarei, cu următoarea ordine de 
zi: 
1. Confirmarea administratorului judiciar New Insolvency SPRL. 
2. Stabilirea onorariului administratorului judiciar New Insolvency SPRL. 
3. Desemnarea Comitetului Creditorilor. 
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 preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014 
2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de cauze de preferinţă, în copii certificate. 
3. Creditorii care deţin o creanţă împotriva MATRIX INVESTMENTS SA vor avea în vedere la momentul redactării 
cererii de înscriere a creanţei, dispoziţiile art. 90 din legea nr. 85/2014 care prevăd că “deschiderea procedurii 
insolvenţei nu afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, 
atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii”.  
4. Referitor la creanţele rezultate din împrumuturi, vă solicităm să menţionaţi în declaraţia de creanţă, dacă creditul a 
ajuns la scadenţă, a fost declarat scadent anticipat sau contractul se află în derulare la data deschiderii procedurii 
insolvenţei. 
5. În ceea ce priveşte contractele de leasing, vă solicităm să aveţi în vedere dispoziţiile art. 105 al. 3 şi 4 din Legea nr. 
85/2014, context în care vor fi prezentate informaţiile şi documentele justificative menţionate în prevederile legale la 
care s-a făcut referire anterior. 
6. 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. 
7. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
8.Taxa de timbru se achita, conform art. 40 al. 1) din OUG nr. 80/2013, de către debitorul taxei în numerar, prin 
virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de 
timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care 
persoana juridică are sediul social. Conform art. 40 al. 2) din OUG nr. 80/2013: dacă persoana care datorează taxa 
judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se 
plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce 
acţiunea sau cererea. 
În cazul în care beneficiarul taxei de timbru este, în condiţiile legii mai sus menţionate, unitatea administrativ teritorială 
Municipiul Cluj – Napoca, taxa de timbru se achită în contul RO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX, beneficiar 
Municipiul Cluj-Napoca, banca – Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, CUI 4305857.. 
9.Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Valorificarea drepturilor 
acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor (art. 75 
din Legea nr. 85/2014). 

Administrator judiciar New Insolvency SPRL, prin Asociat coordonator Bica Rosana 
 

Județul Dâmboviţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CONSRAL SRL, cod unic de înregistrare: 18465637 
Număr dosar: 3870/120/2012  
Debitor: SC Consral S.R.L 
Termen: 29.03.2018 

Raportul de activitate privind debitorul SC Consral S.R.L, 
intocmit la 120 zile pentru perioada ( septembrie – decembrie 2017) 

Denumire  S.C. Consral S.R.L 
Forma juridica Societate cu raspundere limitata 
Sediu  Targoviste, str. Ion Ghica, Bl. A5, sc.A, ap. 38,  
CUI  18465637 
ORC Dambovita  J15/241/2006 

 În temeiul dispozitiilor art. 21 din Legea 85/2006 depun prezentul raport pentru perioada de 120 zile pentru perioada ( 
septembrie – decembrie 2017). 
Având în vedere starea de faliment a debitoarei, expertul contabil angajt intocmeste o data la 3 luni balanța contabila. 
Atașat prezentului raport depun, balanța contabila intocmita pentru septembrie 2017 și balanța contabila intocmita 
pentru decembrie 2017. 
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