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Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea REDOLAJ SRL, cod unic de înregistrare: 18103548 

Notificare de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei  
S.C. Redolaj SRL  

Număr: 1731, data emiterii: 18.05.2018 
1.Date privind dosarul: Dosar numar: 1187/111/2018, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă. 
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, Jud. Bihor. Programul arhivei/registraturii 
instanţei 8.30-– 12.30; 
3.Debitor: SC Redolaj SRL, sediul social: Oradea, str. Olteniei, nr. 36, jud. Bihor, CUI RO 18103548, număr de ordine 
în registrul comerţului J5/2256/2005. 
4. Administrator judiciar: GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL Cod de identificare fiscală: 23324014. sediul social: 
Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0337/2008. Tel: 
0259-222.555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, e-mail: office@gmrgroup.ro 
5.Subscrisa, Global Money Recovery SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Redolaj SRL, 
conform încheierii nr. 177/2018, din data de 27.04.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul 
nr. 1187/111/2018, în temeiul art. 72 alin. 6, art. 73, art. 53 alin.1, art. 59 alin.1, art. 101 alin.1, și art. 99 din Legea 
85/2014 privind procedura insolvenţei notifica: 

Notificare de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei  
S.C. Redolaj SRL  

6. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului SC Redolaj SRL conform încheierii nr. 
177/2018, din data de 27.04.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 1187/111/2018. 6.1. 
În temeiul art. 39 din Legea privind procedura de insolvență instanța dispune deschiderea de către debitor a unui cont la 
o unitate bancară, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. 6.2.Creditorii debitorului SC Redolaj 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 limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este 12.06.2018. 6.2.2. Alte termene 
stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.07.2018. Termenul pentru întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului definitiv al creanțelor 30.07.2018. Termenul pentru continuarea procedurii 18.09.2018. 7. Adunarea 
creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din 
Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, în data de 20.06.2018 la orele 12.00, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei 
debitorului şi a rapoartelor întocmite; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea administratorului judiciar 
GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL; aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar GLOBAL MONEY 
RECOVERY SPRL. 8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii. 

Global Money Recovery SPRL-Ţiril Oana 
 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TOPAZ TRANSPORT SA, cod unic de înregistrare: 564336 

Notificare creditori în procedura de faliment 
Nr.: 1578 Data emiterii: 18.05.2018 

Termen procedural: 18.05.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1316/112/2009 Tribunal Bistriţa-Năsăud Secţia a II a Civilă. 
2.Arhiva/registratura instanței: str. Alba Iulia nr. 1, Bistriţa, Număr de telefon 0263-213528 Programul 
arhivei/registraturii instanței 8.00-12.00. 
3.Debitor: SC TOPAZ TRANSPORT SA (faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul în str. Libertății nr. 47, ap. 
cam. 1, cod poștal 4400, municipiul Bistriţa, judeţ Bistriţa-Năsăud, număr de ordine în Registrul Comerțului nr. 
J6/69/1991 din 21.3.1991, având C.U.I. 564336. 
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L., CUI RO28531126, sediul social Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76, 
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339, tel/fax: 0364-412631/2, e-mail: office@rtz.ro Nume 
şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Simona Constantin. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TOPAZ TRANSPORT SA, 
desemnat prin sentința comercială nr. 613/2011 din 29 aprilie 2011, pronunțată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secția 
comercială, în temeiul art. 122 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei: 
Notifică creditorii asupra înregistrării la grefa tribunalului bistriţa-năsăud a raportului asupra fondurilor nr. ix 

și a planului de distribuire 
În conformitate cu dispoziţiile art.122 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, aducem la cunoştinţa creditorilor faptul că, la data 
de 17.05.2018 au fost comunicate spre înregistrare la grefa Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Secţia a II-a şi afișare la ușa 
instanței Raportul asupra fondurilor nr. IX şi Planul de distribuire întocmite de către lichidatorul judiciar în cadrul 
procedurii de faliment deschise împotriva SC TOPAZ TRANSPORT SA având următorul conținut: 

Administrator
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