
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6096/25.03.2019 
 

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 

 

18 

 

 

3. Societatea PAULOWNIA EU SRL, cod unic de înregistrare: 28293199 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de faliment 

Nr. 846 data 20.03.2019 

1. Date privind dosarul: nr. Dosar 3903/62/2017, Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi 

Fiscal, judecător sindic Mihaela Simion.  

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: b-dul.15 Noiembrie, nr. 45, Braşov, nr. de telefon 0268/ 419.615, programul 

registraturii instanţei luni - vineri 0800 - 1230.  

3.Debitor: SC Paulownia Eu SRL, CUI 28293199, cu sediul social în loc. Braşov, str. Michael Weiss, nr. 14, biroul 1, 

ap. 1, jud. Braşov, J08/583/2011, având ca administrator special pe Neamţu Mihaela Carmen.  

4. Lichidator judiciar: Info - Dip Insolvency SPRL, Cod de identificare fiscală 21135370, sediul social în loc. Braşov, b-

dul. M. Kogălniceanu, nr. 18, bl. K1, sc. C, ap. 23, jud. Braşov, nr. Atestat U. N. P. I. R.2A0035, nr. RSP 

0255/31.12.2006, tel./fax 0268/547.255, E - mail infodip92@yahoo. com, web site www. infodip. ro. Nume şi prenume 

reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Viorica Munteanu.  

5. Subscrisa: Info - Dip Insolvency SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Paulownia Eu SRL, 

conform sentinţei civile nr. 259/sind/04.03.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul 3903/62/2017, în temeiul art. 145 alin (1) lit. A c) şi art. 147 alin (1) şi (2) din Legea 

nr. 85/2014, notifică 

6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Paulownia Eu SRL, prin Sentinţa Civilă 

nr. 259/sind/04.03.2019, pronunţată de Tribunalul Braşov, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 

dosarul 3903/62/2017.  

6.1. Debitorul SC Paulownia Eu 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.  

6.2. Creditorii debitorului SC Paulownia Eu SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în 

perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii simplificate a 

falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei 

în condiţiile următoare:  

6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 

admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.04.2019. În temeiul art. 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.  

6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 

întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 29.04.2019. Termenul pentru afişarea 

tabelului definitiv al creanţelor este data de 24.05.2019.  

7. Deschiderea procedurii simplificate de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Braşov pentru efectuarea menţiunii.  

Informaţii suplimentare:  

1. 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 art. 104 alin(1) din Codul insolvenţei.2. Cererea de 

înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă 

constituirea de garanţii, în copii certificate.3. 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 

a 

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 nr. 85/2014).  

Lichidator judiciar, Info - Dip Insolvency SPRL, Viorica Munteanu 

Anexă - Lista creditorilor 

Nr. 

crt. 

Denumire creditori Sediu / Adresă CUI, J nr. tel. 

1.  AJFP Braşov  

 

bd. M. Kogalniceanu, nr. 7, Braşov, 

jud. Braşov 

 0268/308.414 

 

2.  Directia Fiscala Braşov 

 

str. Dorobantilor, nr. 4  fax: 

0268/410.540 

3.  Dynamis Exim, Bucureşti str. Ing. Dumitru Zossima, nr. 76B J40/24632/1994, 

CUI6642042 

 

 

4.  SC Kueryo Import Export 

SRL 

Cluj Napoca, str. Oasului, nr. 118, 

jud. Cluj 

 0261/715.300 

5.  Ionita Elena sediu ales la SPRL Dumitrescu şi   

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight




