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Județul Bihor 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CASERTYNA CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18189655 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență 
Data emiterii: 04.07.2018, Nr. ieșire: 8856 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 1889/111/2018, Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător sindic: Rădocă 
Nicoleta. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Oradea, str. Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, Număr de telefon 0259/414896, programul 
arhivei/registraturii instanţei 9-1230. 
3.Debitor: SC Casertyna Construct SRL, Cod de identificare fiscală: RO 18189655, sediul social: Oradea, str. 
Constanței, nr. 26, jud. Bihor, Număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2446/2005.  
4.Administrator judiciar provizoriu: Cabinete Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa&Rus, Sediu, birouri, 
secretariat, departament juridic, economic şi analiză: Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, jud. Bihor, Tel: 
004/0730-188.378, Fax: 004/0259-237.496, e-mail: tci.oradea@gmail.com, cabinet.rus@gmail.com. 
5.Cabinetele Asociate de Practicieni în Insolvenţă Popa & Rus, în calitate de Administrator judiciar provizoriu al 
debitorului Casertyna Construct SRL, Conform încheierii nr. 288/F/CC/2018 din data de 29.06.2018, pronunţată de 
Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1889/111/2018, notifică: Deschiderea Procedurii Generale de 
Insolvență împotriva debitorului Casertyna Construct SRL, cu sediul în Oradea, str. Constanței, nr. 26, jud. Bihor, 
J05/2446/2005, RO 18189655, prin încheierea nr. 288/F/CC/2018 din data de 29.06.2018, pronunţată de Tribunalul 
Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1889/111/2018.  
6.Debitorul Casertyna Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii de a pune la 
dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi 
averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile 
patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. 
Pentru nepunerea la dispoziţia administratorului judiciar a informaţiilor şi documentelor de către persoanele 
responsabile, judecătorul-sindic va face aplicarea amenzii prevăzute la art. 60 alin. (2), în mod corespunzător. 
6.1.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 
debitorului este 16.08.2018. În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și 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.  
6.1.1.Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea Tabelului Preliminar al Creanţelor este 05.09.2018.  
6.1.2.Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată vor putea să formuleze contestaţii faţă de tabelul de creanţe, cu 
privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în tabel. 
Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar, atât în 
procedura generală, cât şi în procedura simplificată. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în 
original, a achitării taxei de timbru, precum şi de toate înscrisurile de care partea înţelege să se folosească în dovedirea 
susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau nu 
sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia trimite, cu confirmare de primire, 
câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, 
creditorului a cărui creanţă se contestă, precum şi administratorului special. În cazul în care această obligaţie nu a fost 
respectată, judecătorul-sindic va putea aplica, din oficiu, o amendă în condiţiile Codului de procedură civilă. 
Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestaţiei şi a documentelor ce o însoţesc. Un 
exemplar al întâmpinării se comunică, cu confirmare de primire, de către partea care formulează întâmpinarea şi 
contestatorului, administratorului judiciar/lichidatorului judiciar şi debitorului, sub sancţiunea prevăzută de art. 208 alin. 
(2) din Codul de procedură civilă. 
6.1.3.Termenul pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea Tabelului Definitiv al Creanţelor este 01.10.2018. 
7.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc la birourile Administratorului Judiciar 
Provizoriu din Oradea, Calea Republicii nr. 75, ap. 20-22, în data de 14.09.2018, ora 13, având ca ordine de zi: 
1.Prezentarea situaţiei debitorului; 2.Confirmarea administratorului judiciar; 3.Desemnarea Comitetului Creditorilor; 
4.Stabilirea retribuţiei administratorului judiciar, constând în onorariul lunar, procentaj vânzări active și procentaj 
recuperare creanțe. 5.Aprobarea desemnării unui expert evaluator autorizat pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul 
societății debitoare. 
8.Deschiderea Procedurii Generale de Insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bihor pentru efectuarea menţiunii. 
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 
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procedurile de prevenire a insolvenței și 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 administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă sau scanat, prin e-
mail. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bihor. 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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvenţă). Potrivit art. 79 din Lege, Deschiderea procedurii suspendă orice termene de prescripţie a 
acţiunilor prevăzute la art. 75 alin. (1). 
9.Anexe:  
9.1.Încheierea de Deschidere a Procedurii Generale de Insolvență nr. 288/F/CC/2018, din Dosarul nr. 11889/111/2018. 
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2. Societatea VERES & CO SRL (FOSTA VERES & VERES SRL), cod unic de înregistrare: 12181431 
România, Tribunalul Bihor-Oradea, Secţia a II-a Civilă 
Str. Parcul Traian nr.10 
Dosar nr. 7129/111/2013/a5 

Comunicarea sentinţei nr. 713/F/2018 
emisă la: ziua 04.07.2018 

Către, 
Contestatoarea Merai Katalin, cu domiciliul procesual ales în Oradea, str. Ady Endre, nr. 54, judeţul Bihor  
Debitoarea Veres&Co SRL prin lichidator judiciar CII Tămăşan Ovidiu, cu sediul în Oradea, str. Sovata, nr. 5, bl. 
PC26/6, ap. 3, judeţul Bihor. 
Se comunică alăturat copia Sentinţei nr. 713/F/2018 din data de 21.06.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor Oradea, 
Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 7129/111/2013/a5, privind contestaţia la raportul asupra fondurilor obţinute din 
lichidare şi la planul de distribuire, formulată în cadrul de insolvenţă, privind pe debitoarea SC Veres & Co SRL, cu 
sediul în Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie nr. 25, sc. A, ap. 3, jud. Bihor, CUI 12181431, înregistrată în Registrului 
Comerţului sub nr. J05/679/1999. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

* 
Cod ECLI    ECLI:RO:TBBIH:2018:083.000713 

România, Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă 
Operator de date cu caracter personal nr. 9315  
Dosar nr. 7129/111/2013/a5  

Sentinţa nr. 713/F/2018 
Şedinţa publică de la 21 Iunie 2018 

Completul constituit din: 
Judecător sindic: Laura Cornelia Ursu 

Grefier: Noémi David 
Pe rol fiind pronunţarea asupra contestaţiei împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea 
creanţelor debitorului SC Veres&Co SRL, formulate de către contestatoarea Merai Katalin, CNP 2851029055067, cu 
domiciliul ales în localitatea de Oradea, str. Ady Endre, nr. 54, judeţul Bihor, în contradictoriu cu debitoarea SC Veres 
& Co SRL, cu sediul în Oradea, str. Piaţa 1 Decembrie nr. 25, sc. A, ap. 3, jud. Bihor, CUI 12181431, înregistrată în 
Registrului Comerţului sub nr. J05/679/1999, prin lichidator judiciar CII Tămăşan Ovidiu, cu sediul în Oradea, str. 
Sovata nr. 5, bloc PC26/6, ap. 3, jud. Bihor. 
Se constată că fondul contestaţiei s-a dezbătut la data de 14.06.2018, când părţile prezente au pus concluzii care au fost 
consemnate în încheierea de şedinţă de la aceea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta şi când s-a amânat 
pronunţarea pentru azi, data de 21.06.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 

Judecătorul sindic, 
Deliberând: 
Istoricul cauzei 
1.Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor la data de 10.07.2017, legal timbrată cu taxă judiciară de timbru 
de 200 lei (f. 4), contestatoarea Merai Katalin a contestat raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din 
încasarea creanţelor pentru debitoarea Vereş & Co SRL şi proiectul de distribuire.  
În motivare, contestatoarea arată că raportul asupra fondurilor obţinute din lichidarea şi din încasarea creanţelor pentru 
debitoarea Vereş & Co SRL a fost înregistrat la grefa instanţei la 29.06.2017, astfel că este în termen cu privire la 
formularea contestaţiei. Sumele distribuite sunt către creditorul AJFP Bihor, respectiv Primăria Oradea. Totodată, deşi 
nu este inclusă în tabel, se propune şi plata onorariului administratorului judiciar de 52.000 lei. Din analiza tabelului 
preliminat de creanţe comparativ cu tabelul definitiv de creanţe, rezultă o creştere semnificativă a creanţei creditorului 
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