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Tabel definitiv al creanţelor debitoarei A-RA SMART TIM SRL (în faliment) 
Nr. 721/23.05.2018 

Nr 
crt. 

Denumire 
creditor 

Adresă creditor 
Creanţă 
solicitată 

(euro) 

Creanţă 
solicitată 

(lei) 

Creanţă 
acceptată (lei) 

% din 
 grupa 

% din 
 total 

Creanţă 
respinsă 

(LEI) 

Observaţii 
  

 
          

   
  

 
I. Grupa creanţelor bugetare - art.161 
pct.5 din Legea nr.85/2014 

      
   

  

1 

Administraţia 
Judeţeană a 
Finanţelor 
Publice Timiş 

Timişoara, str. 
Gheorghe Lazăr, 
nr.9B, jud.Timiş 

0.00 42,977.00 42,977.00 
100.0000

% 
63.2335

% 
0.00   

 
TOTAL GRUPĂ   0.00 42,977.00 42,977.00 

100.0000
% 

63.2335
% 

0.00   

 
          

   
  

 
II. Grupa creanţelor chirografare - 
art.161 pct.9 din Legea nr.85/2014 

      
   

  

1 
SC Coca Cola 
HBC Romania 
SRL 

Voluntari, Sos. 
Bucureşti Nord nr. 
10, cladirea O23, 
et.1, Jud Ilfov, CUI 
474152 

0.00 1364,79 1,364.79 18.7251% 
2.0081

% 
0.00 

creanta 
acceptata 
reprezinta 

facturi 
scadente  

2 
SC Miruna 
International 
Impex SRL 

Resita, Calea 
Timisorii, nr. 4, jud. 
Caras-Severin, CUI 
5767242 

0.00 3,304.90 3,304.90 45.3436% 
4.8626

% 
0.00 

creanta 
acceptata 
reprezinta 

facturi 
scadente  

3 
SC Piemonta 
Logistic SRL 

cu sediul ales la 
SCPA Speriusi-Vlad, 
Sasu&Asociatii, 
Timisoara, Bld. 3 
August 1919, nr. 5, 
ap.1, jud Timis 

0.00 2,618.88 2,618.88 35.9313% 
3.8532

% 
0.00 

creanta 
acceptata 
reprezinta 

facturi 
scadente  

 
TOTAL GRUPĂ   0.00 5,923.78 7,288.57 

100.0000
% 

10.7239
% 

0.00   

 
          

   
  

 

III. Grupa creanţelor subordonate - 
art.161 alin.1 pct.10 a) din Legea 
nr.85/2014 

      
   

  

1 Chise Sorin Ioan 
Chisoda(com. Giroc), 
nr. 38 B, jud. Timis 

0.00 17,700.00 17,700.00 
100.0000

% 
26.0426

% 
0.00   

 
TOTAL GRUPĂ   0.00 17,700.00 17,700.00 

100.0000
% 

26.0426
% 

0.00   

 
          

   
  

 
TOTAL    0.00 66,600.78 67,965.57 

 
100.000

0% 
0.00   

Lichidator judiciar, SCP Centrum Lex SPRL, 
Practician în insolvenţă, Ec. Trifa Liviu Ionel 

 
2. Societatea RIVIERE CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24212930 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolventa 
 Nr.: 518, Data emiterii:22.05.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1410/30/2018 Tribunal Timiş Secţia a II- a Civilă, Judecător sindic: Oana Sanda 
Avramescu.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş-Vodă, nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş, Număr de telefon: 0256/494650 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 9³º-12ºº.  
3.Debitor: SC Riviere Construct SRL, Cod de identificare fiscală: 24212930, sediul social: Timişoara, str. I.P. Pavlov, 
nr. 12, jud. Timiş, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/2651/2008. 
4.Creditor: Nu este cazul. 
5.Administrator judiciar SCP Insolvein SPRL, Cod de identificare fiscală: 21390976, sediul social: str. Simion 
Bărnuţiu, nr. 71, ap. 1, Timişoara, jud. Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0242, 
Tel/Fax: 0256/206661, E-mail: insolvein@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană 

Administrator
Highlight
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juridică: ec. Ignea Daniel.  
6.Subscrisa: SCP Insolvein SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Riviere Construct SRL, 
conform Încheierii nr. 463 din data de 03.05.2018, pronunţată de Tribunalul Timiş, secţia a II- a Civilă, în dosarul 
1410/30/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, 
art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică 
7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Riviere Construct SRL prin Încheierea nr. 463 din data 
de 03.05.20188 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1410/30/2018. 
7.1. Debitorul SC Riviere Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC Riviere Construct SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.06.2018. În 
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.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 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
19.07.2018. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 26.07.2018. 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 13.08.2018. 
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este 10 zile de la primirea prezentei notificări. 
8. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului judiciar SCP Insolvein SPRL 
din Timișoara, str. Simion Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1. Data 24.07.2018, ora 12,00 având ca ordine de zi: 1. prezentarea 
situaţiei debitorului; 2. desemnarea Comitetului creditorilor; 3. confirmarea administratorului judiciar; 4. stabilirea 
onorariului administratorului judiciar; 5. diverse. 
9 Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Timiș 
pentru efectuarea menţiunii. 
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) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
2. 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. 
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 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. 
4. 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 nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).  

Ec. Ignea Daniel 
 

Județul Vrancea 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TRANSUTOPIA LOGISTIC SRL, cod unic de înregistrare: 27859738 
Cabinet Individual de Insolvenţă Cristescu Valeria Georgeta 
Membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din Romania Filiala Brăila ,Nr. Inregistrare RFO I – 3480 
Str. Gen.David Praporgescu nr.6, bl. B6, sc.1 ap.17; Sediu professional Brăila, b-dul. Al.I.Cuza nr.3, parter Tel. 
0763666070,  
E-mail:valeria.cristescu@yahoo.com 
Administrator judiciar pentru SC Transutopia Logistic SRL în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective 
Ref. Ds. 1162/91/2017 Tribunalul Vrancea – secţia a II a Civilă, 

Proces – Verbal 
Nr. 4606/28.12.2017 

Încheiat azi, 28.12.2017, ora 16.00 la sediul administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Cristescu 
Valeria Georgeta, cu sediul în Brăila, b-dul. Al.I.Cuza nr.3, parter, cam.2 cu ocazia convocării asociaților debitoarei SC 
Transutopia Logistic SRL  




