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Județul Sibiu
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea SIMEC SA, cod unic de înregistrare: 2469136
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței
Nr. 4963, Data emiterii: 25.07.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1661/85/2018, Tribunalul Sibiu, Judecător sindic: Andreia Laura Stănese.
2.Arhiva/registratura instanţei: Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 30, Jud. Sibiu, Număr de telefon: 0269-217.104.
3 Debitor: Simec SA, cod de identificare fiscală 2469136, cu sediul social în Sibiu, str. Dorobanților, nr. 106, Jud.
Sibiu, Număr de ordine în registrul comerţului J32/188/1991.
4. Administrator special: nu este desemnat.
5.Administrator judiciar: Expert Insolvenţă SPRL, cod de identificare fiscală RO21287718, cu sediul în Deva, str. Iuliu
Maniu, nr.2, et.1, Judeţ Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0202/2006, tel.
0354 405232, fax. 0254 713311, e-mail: office@expertinsolventa.ro, nume şi prenume reprezentant administrator
judiciar societate profesională de insolvenţă: Emil Gros.
6.Subscrisa Expert Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului Simec SA, conform Încheierii
nr. 314/cc, pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1661/85/2018 la data de 18.07.2018, în temeiul art. 99 şi 100
din Legea nr. 85/2014, notifică:
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului: Simec SA, conform Încheierii nr. 314/cc, pronunțată de
Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1661/85/2018 la data de 18.07.2018.
7.1. Debitorul Simec SA 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.
7.2. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în vederea întocmirii tabelului preliminar
este data de 03.09.2018. În temeiul dispozițiilor art.114 alin.(1) din Legea nr.85/2014, 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 conform legii: Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire şi publicare în BPI a
tabelului preliminar de creanțe este data de 24.09.2018. Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor contestații la
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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tabelul preliminar al creanțelor este de 7 zile de la publicarea în BPI. Termenul de definitivare a tabelului este data de
18.10.2018. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar în data de 28.09.2018, orele
12.00.
8.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Sibiu
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. 102 alin(1) din Legea nr.85/2014.
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 se va depune la Tribunalul Sibiu (cu sediul în Sibiu, Calea
Dumbrăvii nr.30, Jud. Sibiu), în dosarul nr. 1661/85/2018, însoțită de dovada achitării taxei de timbru în valoare de 200
lei. Un exemplar al cererii se comunică administratorului judiciar Expert Insolvență SPRL la sediul acestuia din Deva,
str. Iuliu Maniu, nr. 2, et.1, Jud. Hunedoara. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă
toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului (art.75 din Legea nr.85/2014).
Administrator judiciar Expert Insolvenţă SPRL prin reprezentant legal Emil Gros.

Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LUCONS SRL, cod unic de înregistrare: 16523804
Depunere raport întocmit de administratorul judiciar în procedura generală de insolvenţă
Nr.: 1 din 19.07.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8738/30/2013 Tribunal Timiş Secţia a II- a Civilă. Judecător sindic Loredana
Neamţu.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Piaţa Ţepeş Vodă nr.2, Timişoara. Număr de telefon 0256498460 Programul
arhivei/registraturii instanţei 9-12
3.Debitor:. SC LUCONS S.R.L,în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în
Timişoara, str. Gavril Musicescu, nr.140.Cod de identificare fiscală C.I.F.RO16523804, Număr de ordine în registrul
comerţului J35/1810/2004,Tel 0744635847, E-mail icorhan@gmail.com;
4. Administrator judiciar: Corhan Ioan Cabinet de practician în insolvenţă, înmatriculată la UNPIR sub nr. 1B1794 cu
sediul în Timişoara, b-dul Revoluţiei din 1989 nr. 13, ap. 14, jud. Timiş, CIF 20751142, tel.: 0744635847, fax:
0356819892, E-mail: icorhan@gmail.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Corhan Ioan;
5. Subsemnatul, Corhan Ioan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC LUCONS SRL, în temeiul art. 20 şi
art. 21 din Legea nr.85/2006, comunică: Raportul nr.58 la debitorul SC LUCONS SRL astfel întocmit, în anexă, în
număr de două file.
6. Depun prezenta într-un exemplar pentru a fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
„Corhan Ioan” – Cabinet de practician în insolvenţă, Administrator judiciar, prin av. Corhan Ioan
Raport nr.58
Număr dosar: 8738/30/2013 Tribunalul Timiş Secţia a II-a Civilă
Judecător sindic:Loredana Neamţu.
Temei juridic: art. 20 şi art.21 din Legea privind procedura insolvenţei.
Administrator judiciar: „Corhan Ioan” – Cabinet de practician în insolvenţă, prin av. Corhan Ioan
Debitor: SC LUCONS SRL
În temeiul art.20 şi art. 21 din Legea nr. 85/2006 prezint următoarele:
I. Examinarea situaţiei economice a debitorului şi a documentelor depuse conform prevederilor art.28 şi 35 şi
întocmirea unui raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie
în cadrul procedurii generale şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, într-un termen stabilit de acesta, dar care
nu va putea depăşi 20 de zile de la desemnarea administratorului judiciar (lit.a);
Acţiuni întreprinse:raportul a fost întocmit şi comunicat la dosarul cauzei la data de 25.09.2013 şi a fost publicat în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
II. Examinarea activităţii apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, şi asupra
existenţei debitorului şi întocmirea unui raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la premiselor
angajării răspunderii acestora, în condiţiile art. 138, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectivă a
activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecătorului-sindic, întrun termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 40 de zile de la desemnarea administratorului judiciar (lit.b);
Acţiuni întreprinse:raportul privind cauzele şi împrejurările care au dus la insolvenţă a fost întocmit şi comunicat la
dosarul cauzei în data de 10.10.2013 şi a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
III. Intocmirea actelor prevăzute la art. 28 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia respectivă
înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective,
când acestea au fost prezentate de debitor (lit.c);
Acţiuni întreprinse: actele prevăzute la art.28 alin. (1) au fost comunicate de debitor atât la dosarul cauzei cât şi
administratorului judiciar;
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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