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Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TREI G RETAIL EXPRES SRL, cod unic de înregistrare: 31555966
Depunere notificare de deschidere a procedurii generale de insolvență
Nr. ieșire: 306/04.05.2018
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 702/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă, Judecător
sindic: Ștefan Vințieler.
2.Arhiva/registratura instanţei: Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131, jud. Arad, tel. 0257228908, Programul
arhivei/registraturii instanţei: Arhiva: zilnic, între orele: 830 – 1230.; Registratura: zilnic, între orele: 830 – 1230.
3.1.Debitor: SC Trei G Retail Expres SRL, cu sediul social în Chișineu Criș, Str. Înfrățirii, nr.58, Județul Arad, având
CUI RO 31555966, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J02/452/2013.
3.2.Administrator special: Ionescu Adrian Cătălin
4.Creditor: 5.Subscrisa: Data Solve IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu numit prin Încheierea nr. 79 pronunţată
în şedinţa camerei de consiliu din data de 20.04.2018, în dosarul nr.702/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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Secţia a II-a Civilă, în temeiul art. 99 alin. (3) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvență, comunică: notificarea de deschidere a procedurii de insolvență.
Având în vedere dispozițiile Încheierii nr. 79 pronunțată de Tribunalului Arad în ședința camerei de consiliu în data de
20.04.2018, în dosarul nr. 702/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă, prin care s-a dispus
declanșarea procedurii generale de insolvență împotriva SC Trei G Retail Expres SRL.
În baza dispoziţiilor art. 100, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 85/2014, vă notificăm că termenul limită pentru înregistrarea
creanţelor asupra averii debitoarei, a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 04.06.2018 .
Pentru înregistrarea creanţelor d-voastră trebuie să depuneţi o cerere care, potrivit art. 104 din Legea nr. 85/2014, va
cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi menţiuni cu
privire la eventualele cauze de preferinţă. Totodată, vor fi anexate cererii documentele justificative ale creanţei și ale
actelor de constituire de cauze de preferință, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a
creanței. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar provizoriu
restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta.
Referitor la calculul cuantumului creanţei, vă rugăm să respectaţi dispoziţiile art. 80 alin.1 din Legea nr. 85/2014, în
sensul de a nu adăuga creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii (20.04.2018), dobânzi, majorări sau
penalităţi de orice fel, cu excepţia prevăzută la art. 103 din Legea 85/2014.
De asemenea, vă rugăm să ataşaţi declaraţiei de creanţă modalitatea de calcul a dobânzii comerciale, a penalităţilor sau
majorărilor de întârziere, dacă este cazul.
Potrivit art. 107, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, creanţele exprimate sau consolidate în valută vor fi calculate la valoarea
lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii.
Termenul de verificare a creanţelor, precum şi de întocmire, afişare, comunicare și publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvență a tabelului preliminar al creanţelor a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 22.06.2018.
Termenul de depunere a tabelului definitiv al creanțelor societății SC Trei G Retail Expres SRL este data de 21.07.2018.
Conform art. 111 alin. 1. Debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestații față de
tabelul de creanțe, cu privire la creanțele și drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabel.
Cererea de creanţă împreună cu toate actele anexe se va întocmi în dublu exemplar, unul adresându-se grefei
Tribunalului Arad, iar celălalt administratorului judiciar provizoriu Data Solve IPURL, cu sediul în Oradea, Șoseaua
Borșului, nr. 16A.
De asemenea, se va achita o taxă judiciară de timbru de 200 lei.
Totodată vă aducem la cunoştinţă că, dacă nu aţi depus cererea de creanţă în termenul sus menţionat, intraţi sub
incidenţa art. 114 din Legea nr. 85/2014.
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 de 10 zile de la primirea notificărilor prevăzute la art.100 din
Legea 85/2014.
Vă aducem la cunoștință că prima Adunare a Creditorilor societății SC Trei G Retail Expres SRL va avea loc în data de
27.06.2018, la sediul administratorului judiciar provizoriu Data Solve IPURL din Oradea, Șoseaua Borșului, nr. 16A,
ora 13:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea stadiului procedurii de insolvență a societății Trei G Retail Expres SRL;
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii Trei G Retail Expres SRL;
3. Prezentarea raportului de cauze şi împrejurări care au determinat starea de insolvență a societății debitoare;
4. Selectarea ofertei de evaluare a bunurilor aparținând societății Trei G Retail Expres;
5. Desemnarea comitetului creditorilor format din 3 sau 5 persoane în condiţiile art. 50 alin. 4 şi art. 51 din Legea nr. 85/2014.
6. Confirmarea administratorului judiciar;
7. Aprobarea ofertei financiare a practicianului în insolvenţă.
În cazul în care la prima ședință a Adunării Creditorilor convocată de administratorul judiciar se va constata lipsa
cvorumului minim stabilit de art. 49 alin 1 din Legea 85/2014, Adunarea Creditorilor se convoacă cu aceeași ordine de
zi pentru data de 29.06.2018, în aceeași locație, la aceeași ora.
De asemenea, în baza dispoziţiilor art. 75, alin.1 din Legea nr. 85/2014, vă solicităm ca de la data deschiderii procedurii
insolvenţei (20.04.2018) reglementată de Legea nr. 85/2014 faţă de societatea debitoare SC Trei G Retail Expres SRL
să suspendaţi toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra
averii debitorului.
Data Solve IPURL - Asociat coordonator Popa Cristina Florina Administrator judiciar al SC Trei G Retail Expres SRL
Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PULS VITAL TERAPEUTIC SRL, cod unic de înregistrare: 34447586
Subscrisa Cabinet Individual de Insolventa BRADU NICOLETA-DORINA”, cu sediul social în Bucureşti, str. Valea
Argesului nr. 6, bl. M22, sc.A, ap.3, sector 6, în calitate de administrator judiciar provizoriu desemnat, conform
hotararii civile nr. 139/2018 din 20.02.2018 pronuntata în dosarul nr. 538/1259/2017 al Tribunalului Specializat Arges
pentru SC PULS VITAL TERAPEUTIC SRL-in insolventa cu sediul în Pitesti, str. Gheorghe Sincai nr. 2, camera 2, bl.
P8, sc. D, et. 2, ap. 06, judeţul Arges, Număr de ordine în registrul comerþului: J03/642/2015, atribuit în data de
04.05.2015, Cod unic de înregistrare: 34447586, a incheiat prezentul :
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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