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Județul Ialomiţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea VLASE  INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 25876538 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment. 
Nr.844/25.05.2018 

Dosar nr. 704/98/2018–Tribunalul Ialomita cu sediul în str. Cosminului, nr.12, Jud.ialomita. Program arhivă: 08.00–
13.00; Debitor: Vlase International S.R.L, Cod fiscal 25876538, J21/296/2009; sediu: Com.Gheorghe Lazar, nr. 
cad.295, corp C, birol nr.3,Jud.Ialomita,. Lichidator judiciar: CC Insol S.P.R.L.,–Filiala Călăraşi, RFO 0506, sediu: str. 
Plevna, nr. 189, Călăraşi, tel/fax: 0242 313 477, Subscrisa CC Insol S.P.R.L., – Filiala Călăraşi, în calitate de lichidator 
judiciar al debitorului S.C.Vlase International S.R.L, conform incheierii din 17.05.2018, pronunţată de Tribunalul 
Ialomita, în dosarul nr. 704/98/2018, în temeiul art. 145 alin.1lit.A, raportat la art.71alin.1 din Legea privind procedura 
falimentului 
Notifică: 
Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitorului SC Vlase International S.R.L, prin incheierea din data. 
17.05.2018, emisă de Tribunalul Ialomita, în dosarul nr. 704/98/2018. Debitorul SC Vlase International S.R.L are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de faliment să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 20.07..2018. În temeiul art.114 
din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei pâna la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţa deţinută împotriva debitorului.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.07.2018. Termenul limită pentru întocmire 
şi depunere a tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 24.08.2018. Prima adunare a creditorilor va avea loc, la 
sediul lichidatorului judiciar, la data de 20.08.2018, ora 14.00. 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. 104 alin 1 din Legea privind procedura insolvenţei, care 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Cererea va fi însoţită 
de dovada plaţii 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 privind procedura insolvenţei)  

Lichidator judiciar,CC Insol S.P.R.L.,–Filiala Călăraşi. 
 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea BEREGHICI SRL, cod unic de înregistrare: 29808315 
România 
Tribunalul Iaşi, Secţia II Civilă-Faliment 
Strada Elena Doamna nr.1A 
Dosar 4655/99/2017/a1  
Termen 21.09.2018 

Citaţie 
emisă la 24.05.2018 

Reclamant 
1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – A.J.F.P. Iaşi - Iaşi, strada A. Panu, nr.26, Judeţ Iaşi 
Pârât 
2. Nicolai Ana - Nisporeni, Păcii, nr.6, ap.3, Republica Moldova 
Este chemat / sunt chemaţi la Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, Strada Elena Doamna nr.1A, camera S.II et.2, 
completul S5, în ziua de 21.09.2018, ora 0900, în proces cu SC Bereghici SRL, cu sediul în IAŞI, B-dul Mangeron, nr.71, 
et.parter, ap.biroul 5, având nr.de înregistrare în registrul comerţului J 22-314-2012, CIF 29808315, pentru atragerea 
răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art.169 Legea 85/2014). În termen de 10 zile de la comunicare, pârâta are 
obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în 
afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                   Grefier, 
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