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proceduri de prevenire a insolvenţei și de insolvență, prin Buletinul procedurilor de insolvență nr.14903 din 02.08.2018 
(anexă), prin ziarul central Bursa nr.138 din 03.08.2018 (anexă), precum şi prin fax către creditorii bugetari Adm. jud. a 
Finanțelor Publice Sibiu şi Direcția Fiscala Locala Sibiu (anexă). 
-Am discutat telefonic cu d-l Klein Ciprian Mihai și firma de contabilitate GVK Consulting Prest SRL pentru a-mi pune 
la dispoziție actele contabile şi predarea bunurilor din patrimoniul debitoarei. Până la această dată nu s-au conformat 
solicitării.  
-La data de 02.10.2018, am întocmit tabelul preliminar al creanțelor pe care l-am publicat în BPI nr. 18539 din 
04.10.2018. (anexă tabel + dovada publicării în BPI).  
-Prin notificarea de deschidere a procedurii, a fost convocată pentru data de 21.09.2018, adunarea creditorilor având ca 
ordine de zi confirmarea lichidatorului și a indemnizației acestuia.  
-La data de 21.09.2018 am întocmit procesul verbal al adunării creditorilor cu mențiunea că la data şi ora fixată nu s-a 
prezentat nici un creditor și nici nu si-au exprimat votul lor în scris. (anexă proces verbal). 
Propuneri: Acordarea unui nou termen pentru intrarea în posesia evidenței contabile și întocmirea raportul privind 
cauzele şi împrejurările ajungerii societății în stare de insolvență 
-pentru reconvocarea adunării creditorilor 
-pentru inventarierea bunurilor debitoarei  

Lichidator judiciar, Ideal Insolv SPRL prin ec. Marcu Maniu 
 

Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GRIG WOOD S.R.L., cod unic de înregistrare: 33315773 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei si intrarea in faliment a  
debitoarei SC Grig Wood SRL  

1.Date privind dosarul: Dosar număr 3174/86/2018 Tribunalul Suceava – Secţia a II-a Civilă-Faliment. 
1.1. Initiatorul cererii de deschidere a procedurii de insolventa este: debitorul SC GRIG WOOD S.R.L  
2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Suceava, str. Stefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava. Programul arhivei instanţei 
0900- 1300. 
3.1. Debitor: SC GRIG WOOD SRL, cod de identificare fiscală 33315773, sediul social în Sat Poiana Mărului, Comuna 
Mălini, Strada PRINCIPALĂ, nr. 306, Judet Suceava, Număr de ordine în registrul comerţului J33/551/2014. 
3.2. Administrator special: Nu este numit  
4. Lichidator judiciar: CAPITAL INSOL S.P.R.L. Filiala Iaşi, cod de identificare fiscală 26378612, sediul social în Iaşi, 
str. Sf. Petru Movilă, nr. 52, et. 1, Judet Iasi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0420 tel. 
0232/411277, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Moraru Gheorghe, număr matricol 
1C 3174. 
5. Subscrisa: Capital Insol S.P.R.L. Filiala Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC GRIG WOOD SRL, 
conform Sentintei nr. 417 din data de 03.10.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia a II-a Civilă-Faliment, în 
dosar nr. 3174/86/2018, în temeiul art. 99 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, notifică: 
6. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi intrarea în faliment a debitoarei SC GRIG WOOD SRL prin 
Sentinta nr. 417 din data de 03.10.2018, pronunţată de Tribunalul Suceava – Secţia a II-a Civilă-Faliment, în dosar nr. 
3174/86/2018. 
6.1. Debitoarea SC GRIG WOOD 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.  
Refuzul debitorului persoana fizică sau al administratorului, directorului, directorului executiv ori al reprezentantului 
legal al debitorului, persoană juridică, de a pune la dispoziţie judecătorului sindic, administratorului judiciar sau 
lichidatorului, în condiţiile prevăzute la art. 74, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin (1) lit.a-l ori 
împiedicarea acestora, cu rea credinţă, de a întocmi documentaţia respectivă se pedepseşte conform legii. 
6.2. Creditorii debitoarei SC GRIG WOOD SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
 Termenul limită pentru inregistrarea cererii de admitere a creantei este 15.11.2018; 
 În temeiul art. 114 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului; 
 Termenul limita pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creantelor este 
22.11.2018;  
 Termenul pentru afisarea tabelului definitiv de creante este 13.12.2018; 
7.  Se notifică faptul că prima ședință a Adunării Creditorilor este fixată în data de 26.11.2018 ora 1000 la sediul 
lichidatorului judiciar pentru alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, desemnarea 
lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneratiei lichidatorului judiciar precum şi a oricaror alte aspecte necesare 
derularii procedurii. 
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. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
 Cererea de înscrierea a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
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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. 
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
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 averii debitorului (art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014 privind procedura 
insolvenţei). 

Lichidator judiciar 
Capital Insol SPRL Filiala Iaşi 

Prin Moraru Gheorghe 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TEPACOS COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 15640148 

Raport nr. 2772/28.06.2018 refăcut și 
întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 

din legea nr. 85/2014, privind administrarea procedurii insolvenței debitoarei 
S.C. Tepacos Company SRL Timișoara 

I. DATE GENERALE 
1.Denumire: SC Tepacos Company SRL Timișoara; 
2.Sediu social: Timișoara, str. Bujorilor, nr. 157, jud. Timiș; 
3.Număr de înregistrare în Oficiul Registrului Comerțului J35/1741/2003; 
4.C.U.I.: RO 15640148; 
5.Capital social: 200 lei; 
6.Asociați, acționari: Flueraș (fostă Pasici) Ramona Adela, nascută la data de 26.01.1977, în Timișoara, jud. Timiș, 
având cetățenie română, domiciliată în România, asociat unic, cu un aport total de 200 lei, procent beneficii și pierderi 
100%;  
7.Administratori: Flueraș (fostă Pasici) Ramona Adela, nascută la data de 26.01.1977, în Timisoara, jud. Timis, având 
cetățenie română, domiciliată în România, asociat unic, cu un aport total de 200 lei, procent beneficii și pierderi 100%; 
8.Obiect principal de activitate: 4649 – comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc, înclusiv papetarie, birotică, 
consumabile; 
Procedura insolvenţei – procedura generală - a fost deschisă la cererea debitoarei SC Tepacos Company SRL Timișoara, 
ca urmare a cererii formulate constituindu-se dosarul nr. 7453/30/2017, aflat pe rolul Tribunalului Timiș. 
Astfel, la data de 28.09.2017, prin Încheierea Civilă nr. 970/JS/CC, pronunțată de către Tribunalul Timiș - judecător 
sindic - în dosar nr. 7453/30/2017, a fost declanșată procedura de insolvență – prin procedura generală - prevăzută de 
Legea nr. 85/2014, împotriva debitoarei SC Tepacos Company SRL, fiind introdus în cauză Darada Insolv I.P.U.R.L., 
în calitate de administrator judiciar, reprezentată de asociat coordonator Coman Ionel. 
II. MĂSURI INTREPRINSE 
Administratorul judiciar aduce la cunoștința Onoratei Instanțe că de la numirea sa și până în prezent, a procedat la 
aducerea la îndeplinire a celor dispuse de către judecătorul sindic prin Încheierea Civilă nr. 970/JS/CC/28.09.2017, 
pronunțată de către Tribunalul Timiș în dosar nr. 7453/30/2017, precum și a celor prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
85/2014, astfel: 
S-a procedat în acest sens la: întocmirea în conformitate cu dispozițiile art. 59 din Legea nr. 85/2014, privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, a raportului nr. 2585/30.05.2018, depunerea acestuia la dosarul 
cauzei prin scrisoare recomandată la data de 31.05.2018 şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
11.529/07.06.2018; împotriva tabelului preliminar de creanțe nr. 1552/04.12.2017, întocmit asupra averii debitoarei SC 
Tepacos Company SRL, a fost formulată contestație de către B.R.D. - G.S.G. SA, în dosarul nr.7453/30/2017/a2, având 
ca termen de judecată data de 13.07.2018, dispunându-se efectuarea unei expertize financiare în cauză și fiind numit în 
calitate de expert dl. Ardelean Teodor; împotriva raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 21.314/13.11.2017, a fost formulată contestație de către B.R.D. - G.S.G. SA, în dosarul nr.7453/30/2017/a1, având 
ca termen de judecată data de 10.05.2018. La termenul din data de 10.05.2018, s-a admis contestația formulată de către 
B.R.D. – G.S.G. SA și s-a dispus refacerea raportului întocmit în conformitate cu prevederile art. 97 din Legea nr. 
85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, hotărârea nefiind comunicată până în prezent; 
S-a procedat la emiterea notificării nr. 2692/18.06.2018 către administratorul special al debitoarei SC Tepacos 
Company SRL, respectiv d-na Flueraș Ramona, în vederea luării măsurilor necesare în vederea recuperării creanțelor 
datorate SC Tepacos Company SRL, de către diverși clienti, inclusiv promovarea de acțiuni judiciare în vederea 
recuperării sumelor datorate, precum şi comunicarea situației exacte cu sumele rămase de încasat de către SC Tepacos 
Company SRL şi debitorii acesteia, precum și documentele justificative (financiar - contabile) ce stau la baza acestor 
creanțe rămase de încasat; în conformitate cu dispozițiile art.101 alin.(1) din Legea nr.85/2014, privind procedurile de 
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