BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 13775/10.07.2018
Județul Alba
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SCHOSSWENDER MOBEL SRL (FOSTA SIVA MOB SEBES SRL), cod unic de înregistrare:
1770938
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr.: 608 Data emiterii: 06.07.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1629/107/2018 Tribunalul Alba Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal și de
Insolvenţă; Judecător sindic: Șchiopu Florica
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, jud. Alba; Număr de telefon 0258/813510,
0258/813511 Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 9,00–13,00.
3.1. Debitor: Schosswender Mobel SRL, Cod de identificare fiscală 1770938, cu sediul social în localitatea Capîlna, nr.
32A, Județ Alba, număr de ordine în registrul comerțului J01/432/1991.
3.2. Administrator special: Schobel Simon.
4. Creditor: Agenția Naționala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Brasov –
Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 7, cod poștal 500090, jud. Brașov
5. Administrator judiciar: Euro Quality Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21444537, cu sediul social în
Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, demisol, jud. Hunedoara, număr de înscriere în registrul formelor de organizare II 0300,
Tel: 0354/107589, Fax 0354/107589, e-mail: euro.quality.insolvency@gmail.com; nume şi prenume reprezentant
administrator judiciar persoană juridică Muntean Viorel.
6. Subscrisa: Euro Quality Insolvency SPRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului
Schosswender Mobel SRL, conform sentinţei civile nr. 113/F/CC, din data de 06.07.2018 pronunţată de Tribunalul
Alba Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal și de Insolvenţă, în dosarul nr. 1629/107/2018, în temeiul art. 99 alin.
(1) şi/sau alin. (2) și art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ: Notifică:
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului Schosswender Mobel SRL, prin sentinţa civilă
nr. 113/F/CC, din data de 06.07.2018 pronunţată de Tribunalul Alba Secţia de Contencios Administrativ, Fiscal și de
Insolvenţă, în dosarul nr. 1629/107/2018.
7.1. Debitorul Schosswender Mobel 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
insolvenței și de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului Schosswender Mobel 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 20.08.2018.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 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.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor este
09.09.2018.
Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor, conform art. 111 alin. 2 din Legea 85/2014.
Termenul pentru întocmirea și afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 04.10.2018.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă este de 10 zile de la primirea notificării de deschidere a
procedurii potrivit art. 71 alin. 2 din Legea 85/2014.
8. Adunarea creditorilor:
Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul societății Schosswender Mobel SRL din
localitatea Capîlna, nr. 32A, județul Alba. Data 14.09.2018. Ora 11:00
având ca ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului judiciar asupra cauzelor şi împrejurărilor
care au determinat apariţia stării de insolvenţă a debitoarei. 2. Raport al administratorului judiciar privind activitatea
desfăşurată în procedura de insolvenţă, de la numire și până la data adunării. 3. Confirmarea administratorului judiciar.
4. Stabilirea onorariului administratorului judiciar. 5. Alegerea comitetului creditorilor. 6. Diverse.
9. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Alba pentru
efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul Alba 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 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 și documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
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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.
 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.
 în conformitate cu art. 102 din Legea 85/2014 sunt creanțe anterioare deschiderii procedurii și creanțele bugetare
constatate printr-un raport de inspecție fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii dar care are ca obiect activitatea
anterioară a debitorului, astfel ca, și pentru astfel de creanțe trebuie depusă o declarație de creanță la dosarul de
insolvență. În acest scop vă invităm ca în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind
deschiderea procedurii să efectuați inspecția fiscală, pentru eventuale perioade anterioare deschiderii procedurii care nu
au făcut obiectul unei inspecții fiscale și să întocmiți raportul de inspecție fiscală și dacă e cazul alte acte administrativ
fiscale privind modificarea bazei de impunere și stabilirea de obligații fiscale suplimentare în conformitate cu
prevederile OG 92/2003 republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe baza cărora să depuneți în același
termen, un supliment de admitere a creanței inițiale, dacă este cazul.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa administratorului judiciar, la nr. tel / fax: 0354107589, 0254233081,
mobil: 0720056589 sau e-mail: euro. quality.insolvency@gmail.com, și site: www.euroinsolvent.ro.
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 insolvenței și de insolvenţă).
Administrator judiciar Euro Quality Insolvency SPRL, prin asociat coordonator Muntean Viorel
Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NEW FOR SAEP SRL, cod unic de înregistrare: 16389576
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței
Nr.: 1664
Data emiterii: 09.07.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 878/108/2018, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia a II-a Civilă.
Judecător sindic: Ștefan Vințieler.
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, B-dul. General Vasile Milea, Nr. 2-4, Jud. Arad.
Programul Arhivei: Luni – Vineri: 830-1230; Joi: 830-1230 – 1300-1500.
Programul registraturii instanţei: Luni – Vineri: 830-1230. Joi: 830-1230 – 1300-1500
3. Debitor: S.C. NEW FOR SAEP S.R.L. cu sediul social în Arad, str. Dreptății, nr. 23, bl. 717, ap. 4, Jud. Arad,
înmatriculată la ORC Arad sub nr. J2/461/2010, având CUI 16389576;
4. Administrator judiciar: CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. societate civilă profesională, practician în
insolvenţă cu sediul în Arad, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 17-19, Ap.4, Jud. Arad, înregistrată în registrul societăţilor
profesionale al UNPIR sub nr. RFO 0324, având CIF RO 22515989 tel: (0372) 724 485, fax: (0257) 256 797, e-mail:
arad@rava.ro, reprezentată prin practician în insolvenţă Peter Andrea Emese;
5. Subscrisa CASA DE INSOLVENŢĂ RAVA S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului,
S.C NEW FOR SAEP S.R.L, desemnat prin Sentința Civilă nr. 416 din data de 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul
Arad în dosarul nr. 878/108/2018: notifică
6. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului S.C NEW FOR SAEP S.R.L, desemnat prin
Sentința Civilă nr. 416 din data de 14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 878/108/2018;
6.1. Debitorul S.C. NEW FOR SAEP S.R.L., 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 privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului S.C. NEW FOR SAEP S.R.L., trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este data de
27.07.2018. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a
creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi
calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. Alte termene stabilite: Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este data de 07.08.2018. Termenul
limită pentru depunerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la data publicării acestui tabel în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe este data de 31.08.2018. . În
termen de 10 zile de la primirea prezentei notificări, pentru motive întemeiate, creditorii pot face opoziţii la deschiderea
procedurii.
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva societăţii debitoare S.C. NEW FOR SAEP S.R.L. se notifică
Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad.
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.
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