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în dosarul nr. 1533/108/2018: ANUNŢĂ depunerea Raportului administratorului judiciar privind cauzele insolvenţei 
debitorului MAGER DESIGN SRL. De asemenea, în temeiul art. 97 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, “Administratorul 
judiciar va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul său, pe cheltuiala solicitantului.” 

Lichidator Judiciar: Casa de Insolvenţă RAVA S.P.R.L. 
Practician în insolvenţă: Scrob Adriana Mihaela. 

 
2. Societatea PHOENIX GROUP SRL (FOSTA G.I.MOTOR SRL), cod unic de înregistrare: 1678746 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei 
Nr. 481 Data emiterii: 29.11.2018 

1. Date privind dosarul: Nr dosar 2368/108/2018 Tribunal Arad, Judecător sindic Ana Serban 
2. Adresa instanţei: str. V. Milea nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad, Nr tel 0257228908.  
3.Debitor: SC Phoenix Group SRL, cu sediul în loc. Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 267, jud. Arad, inregistrata la ORC de 
pe langa Tribunalul Arad sub nr. J2/1295/1991, avand CUI RO 1678746 
4. Administrator judiciar IOANA BUBULETE IPURL, sediul social str. Tribunul Buteanu nr.1, ap.1, mansarda, loc. 
ARAD. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0510/23.10.2010. Fax: 0357407293. E-mail 
ioanabubulete@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant persoană juridică, Bubulete Ioana Adriana. 
5 Subscrisa Ioana Bubulete IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Phoenix Group SRL, conform 
Sentintei Civile nr. 265/28.11.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, secţia Civilă, în dosarul 2368/108/2018, în temeiul 
art. 99/146 din Legea privind procedura insolvenţei. 
notifică 
6. Intrarea debitorului în procedura generala a insolventei.  
6.1. Termenul limită pentru pentru depunerea creanţelor este 11.01.2019. 
6.2.Termenul limită pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar al creantelor 
a fost stabilit de catre instanta la data de 31.01.2019.  
6.3. Stabileste termenul limita pentru solutionarea eventualelor contestatii şi pentru afisarea tabelului definitiv la data de 
27.02.2019. 
7. Se convoaca adunarea creditorilor debitoarei la sediul IOANA BUBULETE IPURL în data de 05.02.2019, ora 11 00 

având ca ordine de zi:  
1. Prezentarea demersurilor efectuate de la deschiderea procedurii de insolventa şi a pasivului debitorului;  
2.Desemnarea comitetului creditorilor;  
3. Confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului administratorului judiciar, cu plata din averea 
debitoarei.  
In cazul imposibilitatii luarii unei hotarari cu privire la desemnarea practicianului în insolventa, adunarea se reia în data 
de 11.02.2019 ora 11.00 cu aceeasi ordine de zi: 1. Prezentarea demersurilor efectuate de la deschiderea procedurii de 
insolventa şi a pasivului debitorului; 2.Desemnarea comitetului creditorilor;  
3. Confirmarea administratorului judiciar şi aprobarea onorariului administratorului judiciar, cu plata din averea 
debitoarei.  
8. Se convoacă adunarea asociaţilor SC Phoenix Group SRL, în data de 06.12.2018, ora 11.00 la sediul Ioana Bubulete 
I.P.U.RL, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special, conform art. 52 din Legea 85/2014. 

Informaţii suplimentare: 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Arad „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” calculată până la data deschiderii procedurii (28.11.2018), cu respectarea 
dispoziţiilor art. 104 şi 107 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Art. 104 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, 
precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta. 
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinta., cel 
mai tarziu în termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creantei. 
ART. 107 (1) Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este 
supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu 
valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii 
impotriva calculului făcut de administratoruljudiciar/lichidatorul judiciar pentru astfel de creanţe. 
(2) Creanţele exprimate sau consolidate în valuta vor fi înregistrate în tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 
Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolventei. 
 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 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 Arad. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
 
 
 
 

Administrator
Highlight



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23074/04.12.2018 
 

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 

 

4 

Restricţii pentru creditori:  
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita 
pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului(art. 75 din Legea 85/2014). 

Ioana Bubulete IPURL 
Prin asociat coordonator 

Ioana Bubulete 
 

Județul Argeş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRIOR TRADING COMPANY SRL, cod unic de înregistrare: 5660563 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în 
procedura de faliment 

Nr. 5183/16.11.2018 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 347/1259/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Arges 
2.Arhiva/Registratura instantei: Sediul: Pitesti, I.C. Bratianu, nr. 7, jud. Arges, tr-arges-comercial@just.ro 
3.Debitor: PRIOR TRADING COMPANY SRL 
CIF: RO 5660563 nr. de ordine în Registrul Comerțului: J03/460/1994 
Sediu: JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. NEGRU VODĂ, BL.E9, SC.B, ET.P, AP.2 
4. Lichidator judiciar: AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L, Cod de identificare fiscală 31505992, sediul procesual 
ales în Dr.Tr.Severin Bld. Carol I nr.85, bl.A2, sc.1, ap.1, Jud. Mehedinti. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvenţă RFO II- 0662 tel: 0752247768, Fax. 0352414941, E-mail cristian.cirmaciu@aktiv-lex.ro; Nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Cirmaciu Cristian 
5. Subscrisa, AKTIV LEX INSOLVENTA S.P.R.L, în calitate de lichidator judiciar al debitorului, PRIOR TRADING 
COMPANY SRL, conform Hotărârii intermediare nr. 507/2018 din data de 13.06.2018, pronunţată de Tribunalul 
Specializat Argeş, în dosarul nr. 347/1259/2017, în temeiul art. 59 alin.1, comunică raportul lunar privind descrierea 
modului de îndeplinire a atributiilor în procedura de insolventa, 
6. Număr de exemplare depuse: depun prezentul raport în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
7. Număr dosar 347/1259/2017 
Tribunalul Specializat Arges  
Temei juridic: art. 59 și urm. din Legea 85/2014 
Lichidator judiciar: AKTIV - LEX INSOLVENTA S.P.R.L 
Debitor: PRIOR TRADING COMPANY SRL 
CIF: RO 5660563 nr. de ordine în Registrul Comerțului: J03/460/1994 
Sediu: JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, STR. NEGRU VODĂ, BL.E9, SC.B, ET.P, AP.2 
1. Menţiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuţiile sale: 
Lichidatorul judiciar a publicat în BPI urmatoarele acte de procedura: 

PRIOR TRADING COMPANY SRL 
Județ Argeş 
CUI 5660563 
Cod registru J03/460/1994 
Sediul 
Social 

Argeş Municipiul Piteşti str. NEGRU VODA, Bloc: E9, Scara: b, Etaj: P, Apartament: 2 

Dosare 
insolvență 

Dosarul de fond:  
347/1259/2017 Tribunalul Specializat Argeş  
-- Data deschiderii procedurii de insolvență: 29-NOV-17 
-- Termenul de depunere a contestației în urma hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență: --  
-- Practician: 
-- AKTIV-LEX INSOLVENŢĂ SPRL - cu sediul social la: Judeţ: Dolj, Loc: Municipiul Craiova, 
Judeţul Dolj, CALEA BUCUREȘTI, Numar: 10, Bloc: M7-M8, Etaj: 1, cristian.cirmaciu@aktiv-
lex.ro 
-- Termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor: 15-JAN-18 
-- Data de închidere a procedurii: --  
------------------------------------------------ 
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