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2. Societatea GOVORA SA, cod unic de înregistrare: 1474711 
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei 

Nr. 1297 din 25.07.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1746/90/2018, Tribunal Valcea, Secţia a-II-a civila. Judecător-sindic Floroiu 
Elena Cristina. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Scuarul Revolutiei, nr. 1, localitatea Rm. Valcea, judeţul Valcea, numar de 
telefon: 0250/739120, programul arhivei/registraturii instanţei: Luni-Vineri, intre orele: 09.00-13.00. 
3.Debitor: SC Govora SA, cod de identificare fiscală: 1474711, sediul social: Rm. Valcea, str. Priza Olt, nr. 11, bl. 5, 
jud. Vâlcea, număr de ordine în registrul comerţului: J38/231/1991. 
4. Administrator judiciar: Vizal Consulting IPURL cod de identificare fiscală: 20779380, sediul social în Bucureşti, str. 
M.I. Brutus, nr. 7, ap. 1, sector 5, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 
0180/2006, telefon: 0350/419734, Fax: 0350/408100, e-mail: vizalsprl@gmail.com şi cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedura în Rm. Valcea, str. Daniil Ionescu, nr. 6A, judeţul Valcea. Nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar persoană juridică: practician în insolvenţă Iordache Claudiu. 
5. Subscrisa Vizal Consulting IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Govora SA, numita în baza 
Incheieri nr. 114/18.07.2018, pronunţată de Tribunalul Valcea în dosarul 1746/90/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi 
100 alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, coroborat cu 
art. 67 alin. (1), art. 74 din acelasi act normativ, notifică 
6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Govora SA, prin Incheierea nr. 114/18.07.2018, 
pronunţată de Tribunalul Valcea în dosarul 1746/90/2018, ca urmare a depunerii cererii de deschidere a procedurii 
generale a insolvenţei de către debitoarea SC Govora SA motivat de insuficienta fondurilor banesti pentru acoperirea 
datoriilor. 
6.1. Termenul limita de depunere a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii generale a insolvenţei este de 10 
zile de la primirea notificarii prevazute de art. 100. din Legea nr. 85/2014. 
7.Creditorii debitorului GOVORA SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 03.09.2018.  
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea a insolvenţei şi de insolventa, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la expirarea termenului menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi 
inscris în tabelul creditorilor şi nu va dobandi calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.  
7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii insolventei: Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.09.2018. Termenul limita 
pentru introducerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 7 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului preliminar, contestatiile fiind depuse la Tribunalul Valcea, iar un exemplar se comunica şi 
administratorului judiciar. Termenul pentru întocmirea şi afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 15.10.2018. 
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Valcea 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) şi (2) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. 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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la 
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, fax 
sau e-mail. 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 de drept toate acţiunile judiciare extrajudiciare 
sau masurile de executare silita pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 (1) din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa). 

Administrator judiciar, SP Vizal Consulting IPURL, prin Practician în insolvenţă Iordache Claudiu 
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