BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23112/04.12.2018
8269/2/2016, solutionat de Curtea de Apel Bucuresti la 06.11.2017 cand s-a admis cererea de chemare in judecata si s-a
dispus anularea Deciziei de solutionare a contestatiei nr. 13/30.05.2016, emisa de ANAF Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Galati, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Tulcea, obligand pârâta la soluţionarea pe fond
a contestaţiei formulate de reclamanta SC TERRADOX SOLUTIONS SRL împotriva Dispoziţiei privind măsurile
stabilite de organele fiscale nr. 365458/18.02.2016, înregistrată sub nr. 2841/14.04.2016.
Impotriva Hotararii nr. 4154/06.11.2017, parata ANAF Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Tulcea, a formulat RECURS, la data de 15.03.2018, iar lichidatorul
judiciar a depus cuvenitele aparari. Dosarul este inregistrat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie la data de
21.03.2016, cauza aflandu-se in procedura de filtru. Dosar nr. 4016/3/2016/a3, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti
Sectia a VII-a Civila, privind contestatia la tabelul preliminar formulata de creditorul Compania Posta Romana S.A.
Cauza are termen in 06.12.2018 pentru a fi formulate eventuale obiectiuni impotriva acestuia.
III. Tabelele de creante Tabelul suplimentar de creante a fost publicat in B.P.I. nr. 12997/27.06.2018, iar impotriva
acestuia nu au fost inregistrate contestatii. In BPI nr. 15181/08.08.2018 a fost publicat Tabelul definitiv consolidat al
obligatiilor debitoarei Terradox Solutions S.R.L., si nu s-au formulat contestatii impotriva lui.
IV. Avansarea cheltuielilor de procedura Pana la acest moment, toate cheltuielile de procedura efectuate au fost
suportate de catre lichidatorul judiciar din fonduri proprii si sunt prezentate in decontul justificativ al cheltuielilor atasat
prezentului raport, si sunt in cuantum de 2.985.10 lei.
V. Solicitari adresate instantei Sa aprobati prezentul raport de activitate; Sa dispuneti acordarea unui nou termen de
judecata in vederea finalizarii evaluarii bunurilor mobile, pentru valorificarea bunurilor evaluate, pentru solutionarea
dosarului nr. 8269/2/2016 aflat pe rolul ICCJ, si pentru a fi solutionate contestatiile aflate pe rolul Tribunalului
Bucuresti Sectia a VII-a Civila.
Convenient Management Insolv IPURL
Practician in insolventa Mirela- Cristina Goicea
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea LIDERPLAST SRL, cod unic de înregistrare: 18890998
Notificarea deschiderii procedurii de insolvenţă
Nr. Ieşire 734/ 03.12.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 1036/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa - Tribunalul Specializat Cluj, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de
telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11 Program arhivă: L-J 9 – 1130; Program registratură: L-V 9-1230
3.Debitor: Liderplast SRL (în insolvență, în insolvency, en procedure collective), cu sediul Sat Lita, Comuna Savadisla,
nr. 14A, Judet Cluj, CUI 18890998, J12/2592/2006
4. Inițiatorul procedurii: debitorul Liderplast SRL, cu sediul Sat Lita, Comuna Savadisla, nr. 14A, Judet Cluj, CUI
18890998, J12/2592/2006
5. Creditor: toti creditorii Liderplast SRL
6. Lichidator judiciar: Asset Recovery IPURL, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud
Cluj, înmatriculată în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr RFO II – 0911, având cod de identificare fiscală
38358783, prin asociat coordonator practician în insolvenţă Dragoş Giura. Email: office@assetrecovery.ro, fax: 0040
372 89 70 96, telefon: 0040 721 41 41 83
7. Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin Hotărârea pronunțată la data de
28.11.2018 în dosarul nr. 1036/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj: notifică
7. Deschiderea procedurii insolvenţei față de Liderplast SRL, prin Hotărârea pronunțată la data de 28.11.2018 în dosarul
nr. 1036/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj
7.1. Debitorul Liderplast SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, de a depune
documentele conform art. 74 din Legea nr. 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului Liderplast 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 14.01.2019.
Declaraţia de creanţă se va depune în două exemplare, însoţită de înscrisurile doveditoare (tot în dublu exemplar) la
Tribunalul Specializat Cluj, în cadrul dosarului nr. 1036/1285/2018, un exemplar fiind destinat instanţei, iar cel de-al
doilea lichidatorului judiciar.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 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 în conformitate cu prevederile legale:
7.2.2.1. Temenul de depunere a opoziţiilor de către creditori este de 10 zile de la data primirii notificării, în
conformitate cu prevederile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
7.2.2.2. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii este fixat la data de 09.01.2019.
7.2.2.3. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, publicarea în BPI şi comunicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 04.02.2019.
7.2.2.4. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
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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Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, conform art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014.
7.2.2.5. Termenul de soluţionare a eventualelor contestaţii la tabelul preliminar şi definitivare a tabelului este data de
20.02.2019.
8. Adunarea creditorilor: Notificăm faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram
Iancu, nr. 8, etaj 1, ap 2B, la data de 11.02.2019, ora 14.00, având ca ordine de zi :
1.Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii de insolvenţă;
2.Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;
3.Prezentarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia;
4.Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
5.Confirmarea administratorului judiciar, Asset Recovery IPURL;
6.Aprobarea onorariului propus de administratorul judiciar, Asset Recovery IPURL;
7.Prezentarea strategiei de continuare a procedurii de insolvență;
8.Diverse. În măsura în care se va considera necesar, se va proceda la completarea ordinii de zi menţionate, urmând a se
notifică: acest aspect tuturor creditorilor și a se publica în BPI, cu cel puțin 5 zile anterior ţinerii şedinţei. Informaţii
suplimentare veţi putea obţine de la administratorul judiciar conform datelor de contact de la punctul 5 din prezenta
notificare. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj.
Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj
Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea 85/2014;
“(1)Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă.
(2)La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel
mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.
(3)Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul/lichidatorul judiciar va face menţiunea
pe original despre prezentarea acestora.”
2.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi întocmite în dublu exemplar, acestea urmând a fi
depuse la Tribunalul Specializat Cluj, la dosar nr. 1036/1285/2018, împreună cu taxa de timbru în cuantum de 200 lei,
un exemplar fiind destinat instanței, iar cel de-al doilea administratorului judiciar. Pe exemplarul administratorului
judiciar, va fi trecută şi o adresă de email pentru corespondenţă.
3.Conform art. 102, alin. (2) din Legea 85/2014, creanţa în baza căreia s-a deschis procedura insolvenţei este
înregistrată de administratorul/lichidatorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii de deschidere a
procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia
cazului în care se calculează accesorii până la data deschiderii procedurii.
4.În cazul în care se solicită înscrierea în tabelul preliminar a dobânzilor, penalităţilor sau a altor accesorii, se va depune
anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu menţiunea că nu vor putea fi calculate accesorii după data deschiderii
procedurii.
5.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei conform prevederilor OUG
80/2013, art. 14 alin (1).
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). ClujNapoca 03.12.2018
Asset Recovery IPURL Prin asociat coordonator Av. Dragoș Giura
2. Societatea SZD ELECTRO SRL, cod unic de înregistrare: 17069103
Convocare comitet creditori
Nr. 1614/ 04.12.2018
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 91/1285/2013, aflat pe rolul Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanţei: Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de telefon: 0264/59.61.10,
0264/59.61.11. Programul arhivei/registraturii instanţei: L-V 8:30 - 1230.
3.Debitor: SZD Electro SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillite), cu sediul procesual la sediul lichidatorului judiciar,
înregistrată la ORC sub nr. J12/4648/2004 şi având CUI: 17069103.
4. Comitet Creditori: Levirom SRL, CEC Bank SA și Garanti Bank SA.
5.Lichidator judiciar: CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Someșului nr. 19, et. II, ap. IV, Birou 210, jud.
Sibiu si cu adresa aleasă pentru comunicarea oricăror acte în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, jud. Cluj,
înregistrat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. R 0253, tel./fax 0264.444.821, 0264/444.822, email:
office@citr.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mariana Boiciuc.
6.Subscrisa, CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul ales pentru comunicarea oricăror acte în Cluj-Napoca, str.
Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al SZD Electro SRL, desemnată prin sentința civilă
nr. 1206 pronunţată în data de 28.06.2018 în dosarul nr. 91/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,
convoacă comitetul creditorilor SZD Electro SRL
Şedinţa Comitetului Creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar CITR Filiala Sibiu SPRL din ClujDestinat 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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