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Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI PODURI GORJ SA, cod unic de înregistrare: 15112169 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei 
Nr.: 1883, data emiterii: 24.04.2018 

1. Date privind dosarul: număr dosar 1248/95/2018, Tribunalul Gorj, Secţia a II-a Civilă, Judecător-sindic: Minodora 
Puianu 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, judeţul Gorj; Programul arhivei/registraturii 

instanţei 09
00

-12
30 

 
3.Debitor: Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA, cod unic de înregistrare: 15112169, sediul social: municipiul 
Târgu Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 42, judeţul Gorj, număr de ordine în registrul comerțului: J18/521/2002 
4. Administrator judiciar: Consulting Company IPURL, Cod de identificare fiscală RO 20570294, sediul social strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 15, localitatea Tg-Jiu, judeţul Gorj, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 
2A0149/2006, tel./fax 0253/223744, E-mail consultingcompany@rdslink.ro, Nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar, persoană juridică: Ciobanu Emanoil. 
5. Subscrisa, Consulting Company IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Întreprinderea de Drumuri 
şi Poduri Gorj SA, conform încheierii nr. 19/2018 din data de 23.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj Secţia a II-a 
Civilă în dosarul nr. 1248/95/2018, în temeiul art. 99, art. 100 şi art. 42 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:  
5.1. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA prin 
încheierea nr. 19/2018 din data de 23.04.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj Secţia a II-a Civilă în dosarul nr. 
1248/95/2018. 
5.2. Termenul limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii insolvenţei este de 10 zile de 
la primirea notificării de deschidere a procedurii, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor este de 5 zile de la data 
expirării termenului de depunere a acestora; 
5.3. Creditorii debitorului Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
5.3.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute anterior deschiderii procedurii este 
06.06.2018. În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele 
deţinute împotriva debitorului; 
5.3.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este 16.07.2018; 
5.3.3. Termenul limită de depunere a contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; 
5.3.4. Termenul pentru întocmirea şi publicarea tabelului definitiv al creanţelor este 10.08.2018. 
5.4. Prima şedinţă a Adunării creditorilor va avea loc în data de 23.07.2018, ora 10, la sediul administratorului judiciar. 
5.5. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică debitorului, creditorilor şi Judecătoriei Tg-Jiu.  
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. 102 şi art. 104 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 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 valoare de 200 
lei.  
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75 din Legea 85/2014).  

Administrator judiciar: Consulting Company IPURL, prin asociat Ciobanu Emanoil 
 

Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TEMPO SRL, cod unic de înregistrare: 1983561 

Proces verbal al adunării asociaţilor  SC Tempo SRL 
Nr.1248/20.04.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4042/99/2017 (183/2017), Tribunalul Iaşi, Secţia II Civila – Faliment, Judecător 
sindic –Dan Artenie. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa- Iaşi, str. Elena Doamna nr.1A, judeţul Iaşi. 
3. Debitor: SC Tempo SRL în faliment, în bankruptcy/en faillite, cu sediul social în Iaşi, B-dul Socola nr. 34, bl. Z1, sc. 
C, et.2, ap.14, jud. Iaşi, Număr de ordine în Registrul Comerţului J22/1668/1992, C.U.I. 1983561. 

Administrator
Highlight




