BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 12056/14.06.2018
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului Colțul Vesel SRL prin Sentința nr.
568/F/2018 din data de 17.05.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 6220/111/2017.
7. Debitorul Colțul Vesel 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 insolvenţei și
de insolvență.
8. Creditorii debitorului Colțul Vesel SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
8.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii este: 02.07.2018.
În temeiul 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.
8.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
- Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, depunerea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor este: 13.07.2018.
- Termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este: 08.08.2018.
- Termenul fixat pentru continuarea procedurii este: 13.09.2018, cam.66, ora 09:00.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la
Tribunalul Bihor “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul
suplimentar 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 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 măsurile de executare
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvență).
Lichidator judiciar, Sis Insolvency SPRL,
asociat coordonator, Filimon Dana Liliana
2. Societatea THEMING AND ANIMATRONICS INDUSTRIES SRL, cod unic de înregistrare: 17910205
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă
Nr. 1/08.06.2018
1.Date privind dosarul: 1582/111/2018, Tribunal Bihor, Secţia a II-a Civilă, Judecător Sindic: Manoliu Constantin.
2.Debitor: SC Theming and Animatronics Industries SRL, cu sediul social în sat. Oșorhei, com. Oșorhei, nr. 356 G 2,
jud. Bihor, CUI 17910205, J05/1841/2005
3.Administrator judiciar: Eurexpert IPURL, CUI RO17334110, sediu str. Cuza Vodă, nr. 50/A, loc. Oradea, jud. Bihor,
nr. Inreg RSP0162, tel./fax 0359/175824, E-mail sc_eurexpert@yahoo.com. Reprezentant administrator judiciar Herlea
Ioan.
4.Subscrisa Eurexpert IPURL în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC Theming and
Animatronics Industries SRL, conform Încheierii nr. 238/F/CC/2018 din data de 06.06.2018 pronunţată de Tribunalul
Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1582/111/2018, în temeiul art. 99, alin. 3, din L.85/2014, notifică:
5.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Theming and Animatronics Industries SRL,
prin Încheierii nr. 238/F/CC/2018 din data de 06.06.2018 pronunţată de Tribunalul Bihor, Secţia a II-a Civilă, în dosar
1582/111/2018.
6.Debitorul SC Theming and Animatronics Industries 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 85/2014 privind procedura
insolvenţei.
7.Creditorii debitorului SC Theming and Animatronics Industries SRL, 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 23.07.2018. În temeiul art. 114 alin.(1) din
Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 13.08.2018 şi afişarea
tabelului definitiv 10.09.2018.
Eurexpert IPURL
ing. Herlea Ioan
3. Societatea WITECHPRO SRL, cod unic de înregistrare: 17602884
Anunţ raport evaluare cf art. 155 din L.85/2014
Nr. 25/12.06.2017
1.Date privind dosarul: 412/111/2016, Tribunal Bihor, Secţia Comercială, Judecător Sindic: Olah Ionel.
2.Debitor: SC Witechpro SRL, cu sediul social în Beius, str. Aleea Motilor, nr. 1, bl AN 1, ap. 9, jud. Bihor, CUI
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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