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preferință.
−
Prin subrogarea în drepturi, s-a diminuat, creanța cu drept de preferință înregistrată pentru Garanti Bank SA, cu
suma de 473.528,07 lei. A fost luată în considerare doar subrogarea legală.
−
Tabelul definitiv consolidat rectificat cu nr.215 / 16.10.2018 a fost publicat în BPI nr. 19612 / 18.10.2018, nefiind
contestat.
Având în vedere stadiul dosarului, solicităm să dispuneți acordarea unui termen administrativ de control pentru
continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor.
Prezentul raport a fost completat în 3 exemplare din care: unul pentru dosarul cauzei.
Lichidator judiciar, CII Ursache Aurel
Județul Maramureş
Secţiunea III - Asociaţii
1. ASOCIAŢIA CODRUL OARŢEI, cod unic de înregistrare: 34642692
Notificare privind intrarea în procedură simplificată de faliment a debitorului Asociația Codrul Oarței
Nr. 266/25.03.2019
1. Date privind dosarul: nr. 399/100/2019, Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal Judecător sindic: Maria Pavel 2. Arhiva/registratura instanţei: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii
nr. 2A, jud. Maramureş, număr de telefon: 0262-218235 – 40, interioare 203, 230, programul arhivei/registraturii
instanţei: luni-vineri 08,00-12,00. 3.1. Debitor: Asociația Codrul Oarței- în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu
sediul în Oarța de Sus, nr. 256, jud. Maramureș, CUI 34642692, număr de înregistrare în Registrul, Asociațiilor și
Fundațiilor: 4013/2015, nr. și data înscrierii in registrul special: Secțiunea I: 47/04.06.2015 3.2. Administrator special:
Nu este desemnat. 4. Lichidator judiciar: REOINSOLV IPURL, CUI 39830727, cu sediul în Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25A, et. IV, ap. 38, jud. Maramureş, nr. de înregistrare în RFO II 0973 al U.N.P.I.R., tel/fax 0362-809921,
gmail: reoinsolv@gmail.com 5. Subscrisul REOINSOLV IPURL în calitate de lichidator judiciar provizoriu al
debitorului SC Asociația Codrul Oarței, conform încheierii civile nr. 373 din data de 14.03.2019, pronunţată de
Tribunalul Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 399/100/2019, în
temeiul art. 99 şi art. 100 alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență, coroborate cu art. 67 din acelaşi act normativ: NOTIFICĂ 6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment
a debitorului Asociația Codrul Oarței, prin încheierea civilă nr. 373 din data de 14.03.2019, pronunţată de Tribunalul
Maramureş, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 399/100/2019. 7.1. Creditorii
debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei
născute după data deschiderii procedurii în condiţiile următoare: 7.2. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 30.04.2019. În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 7.3. Alte
termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii: - Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor este 10.05.2019. - Contestaţiile se
vor depune la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă. - Termen pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor: 04.06.2019. - Prima adunare a
creditorilor va avea loc în data de 15.05.2019. - Termenul limită de depunere de către creditori a opozițiilor la sentința
de deschidere a procedurii- 15 zile de la notificare, precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10
zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; În temeiul art. 147 alin 1 raportat la art. 71 alin 2 din Legea
85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită notificare, în condițiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului
în procedura falimentului prin procedura simplificată, dispune dizolvarea asociației debitoare și ridică dreptul de
administrare al debitoarei, tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor în conformitatea cu art. 74 raportat la
art. 67 alin 1 lit c, debitorului, și oficiului registrului comerțului sau, după caz, registrul societăților agricole ori
registrele asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii în temeiul art. 99 din
Legea 85/2014 precum și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75
din Legea 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar ca în termen de 60 zile de la data pronunțării hotărârii, să
inventarieze bunurile și în termen de 40 zile de la desemnarea sa, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea 85/2014.
În temeiul art. 39 din Legea 85/2014, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor
fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la Notificare privind deschiderea procedurii, în caz de
neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi
păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea
31/1990, republicată și dispune îndeplinirea formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților
permanenți ai săi și să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014. Stabileşte termen
administrativ de control pentru analiza stadiului procedurii la 24.06.2019. 8.1. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la
comunicare prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă și cu drept de opoziție în termen de 10 zile de la
primirea notificării pentru creditori. Cererea pentru exercitarea căii de atac se depune la Tribunalul Maramureș- Secția
aIIa Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. 9. Deschiderea procedurii de insolvență se notifică Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, pentru efectuarea menţiunii, se notifică creditorilor și se
publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este
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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necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu
respectarea dispoziţiilor art. 104 din Legea privind procedura insolvenţei. 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 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. 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 toate
acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea
privind procedura insolvenţei).
Lichidator judiciar: Reoinsolv IPURL
Județul Mehedinţi
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea FLAPS SA, cod unic de înregistrare: 1604617
Notificarea privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 191 , data emiterii: 25.03.2019
1. Date privind dosarul: nr. dosar 1998/101/2018, Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II –a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic Birău Monica.
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa B-dul Carol I, nr. 14, loc. Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/208244.
3. Debitor: S.C. Flaps SA cod de identificare fiscală 1604617, sediul social în localitatea Strehaia, str. Matei Basarab,
nr. 22, jud. Mehedinţi, număr de ordine în registrul comerţului J25/475/1991.
4. Creditori: conform tabel definitiv.
5. Lichidator judiciar: lichidatori judiciari asociați Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de
identificare fiscală 20841164, cu sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud.
Mehedinţi, membră UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar
persoană juridică Grădinaru Valentina, tel 0740159966, 0252326868 și Visal Consulting SPRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. Mareșal Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, jud. Mehedinți, înregistrată în Registrul Societăţilor
Profesionale al UNPIR sub nr. RFO II -0248, cod fiscal RO21253553, legal reprezentată prin Ilie Laurenţiu Constantin.
6. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, în calitate de reprezentant lichidator judiciar al
debitorului S.C. Flaps SA conform SC nr. 29 din data de 20.03.2019 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 1998/101/2018, în temeiul art. 99 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
7. Deschiderea procedurii de faliment a debitorului S.C. Flaps SA S.R.L., prin SC nr. 29 din data de 20.03.2019,
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
1998/101/2018.
7.1. Desemnează lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Grădinaru Valentina, cod de identificare fiscală
20841164, cu sediul social în municipiul Dr. Tr. Severin, str. Crişan, nr. 70, bl. Ml, sc. 3, ap. 5, jud. Mehedinţi, membră
UNPIR, conform legitimaţiei nr. 1B1463, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică
Grădinaru Valentina, tel 0740159966, 0252326868 și Visal Consulting SPRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Mareșal
Averescu, nr. 86, bl. B2, sc. 2, ap. 4, jud. Mehedinți, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR sub nr.
RFO II -0248, cod fiscal RO21253553, legal reprezentată prin Ilie Laurenţiu Constantin, asociați prin contract.
7.2.1 Dispune dizolvarea societății debitoare și ridicarea dreptului de administrare al debitorului.
7.2.2. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidator, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate
după deschiderea procedurii la 10 zile de la intrarea în faliment.
7.2.3. Termenul limită pentru depunerea creanțelor născute în cursul procedurii este 24.04.2019. Nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute
împotriva debitorului.
7.2.4. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor
născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 08.05.2019.
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului suplimentar. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al
creanţelor este 05.06.2019.
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
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 suplimentar ” cu respectarea dispoziţiilor Legii 85/2014. .
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, cu
menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
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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