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Județul Arad
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea PROCABLE CONSULTANZA SRL, cod unic de înregistrare: 26868347
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență
Nr.: 102, Data emiterii : 21.03.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 506/108/2019, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Vasile Milea, nr. 2-4, Mun. Arad, jud. Arad, telefon 0257/250114, 0257/228908
3.1. Debitor: Procable Consultanza S.r.l., CUI/CIF RO 26868347, sediul social în Mun. Arad, str. Poetului, nr. 1C, jud.
Arad, J02/319/2010
3.2. Administrator special:------------------------------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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4. Creditori:
5. Administrator judiciar: Fides Advisor I.p.u.r.l., cu sediul în Arad, Str. Dr. Ion Georgescu, nr. 6, ap. 3, jud. Arad, cod
poștal 310087, număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al Uniunii Naționale a Practicienilor în
Insolvență din România (UNPIR): RFO II - 0665, CIF: 31341423, Tel. 0746 057 808, 0357 414 434, Fax: 0357 414
434, E-mail: office@fidesadvisor.ro. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar: Narcis POȘTOACĂ.
6. Subscrisa: Fides Advisor I.p.u.r.l., în calitate de administrator judiciar al debitorului Procable Consultanza S.r.l.,
conform Sentinței Civile nr. 48/20.03.2019, pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
506/108/2019, în temeiul art. 99 şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 67, alin. (1) din acelaşi act normativ, notifică
7. Deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitorului Procable Consultanza S.r.l. prin Sentința Civilă
nr. 48/20.03.2019, pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 506/108/2019.
7.1. Debitorul Procable Consultanza S.r.l. 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 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
7.2. Creditorii debitorului Procable Consultanza S.r.l. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei:
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 19/04/2019.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
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 prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este
07/05/2019.
Termenul pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar al creanţelor este de 7 zile de la data
publicării tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor, în lipsa unor contestații la tabelul preliminar al
creanțelor, este 19/06/2019.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este de 10 zile de la comunicarea notificării realizate în
baza art. 100 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului
judiciar, din str. Dr. Ion Georgescu, nr. 6, ap. 3, mun. Arad, jud. Arad Data: 02/05/2019 Ora: 14:00
Ședința va avea ca ordine de zi :
 prezentarea situaţiei debitorului;
 desemnarea Comitetului creditorilor;
 prezentarea ofertei/ofertelor de servicii primite pentru evaluarea bunurilor din patrimoniul debitorului; aprobarea
angajării unui evaluator ANEVAR și a onorariului acestuia, în vederea evaluării bunurilor societății;
 confirmarea administratorului judiciar și aprobarea onorariului acestuia;
 diverse.
În funcție de numărul creditorilor, de planificarea altor adunări de creditori, precum și de modul de derulare a
procedurii, administratorul judiciar își rezervă dreptul de a modifica ordinea de zi, locul și ora desfășurării primei
ședințe a Adunării Creditorilor.
În cazul imposibilității de a se ține prima adunare a creditorilor sau a imposibilității de a se lua vreo decizie cu privire la
confirmarea/schimbarea practicianului în insolvență, o a doua adunare generală a creditorilor va avea loc la data de
09.05.2019, la aceeași oră și locație ca prima adunare, cu aceeași ordine de zi.
În funcție de numărul creditorilor, precum și de planificarea altor adunări de creditori, administratorul judiciar își
rezervă dreptul de a modifica locul și ora desfășurării primei ședințe a Adunării Creditorilor.
În caz de modificare, locul, ora și ordinea de zi a ședinței vor fi comunicate în timp util, prin mijloacele prevăzute de
lege, de către administratorul judiciar anterior datei ședinței.
9. Comitetul creditorilor: nu s-a desemnat încă.
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru
efectuarea menţiunii.
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. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu
menţiunea că exemplarul pentru administratorului 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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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. Taxa judiciară de timbru se va achita
în contul primăriei unde creditorul își are sediul/domiciliul. Pentru creditorii care nu au sediul/domiciliul în România,
taxa de timbru se va achita la Primăria Mun. Arad.
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 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).
Document valabil fără ștampilă conform prevederilor OG 17/2015
Fides Advisor I.P.U.R.L.
Asociat coordonator Narcis Poștoacă
Județul Argeş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ANDY MANTRANS SRL, cod unic de înregistrare: 22915438
România
Tribunalul Specializat Argeş
B-dul I. C. Brătianu nr.7, judeţul Argeş
Dosar nr. 134/1259/2017/a3
Termen: 23.04.2019
Citaţie
emisă la 18.03.2019
Către,
Reclamant
LIchidator judiciar Expert Com –Craiova, str. România Muncitoare nr.55, et.1, jud. Craiova
Pârâţi
debitor Andy Mantrans SRL, cu sediul în comuna Mozăceni, sat Babaroaga nr.115, judeţul Argeş, CUI 22915438,
J03/2482/2007,
Andy Mantrans SRL, cu sediul în comuna Mozăceni, sat Babaroaga nr.115, judeţul Argeş, CUI 22915438,
J03/2482/2007, prin curator special Marian Petre domiciliat în Nigrişoara, com. Slobozia nr.1, judeţul Argeş
Petrişor Radu-Slobozia sat Slobozia, judeţul Argeşţ
Oficiul Registrului Comerţului Argeş, cu sediul în Piteşti, str. I. C. Brătianu, nr. 29, judeţul Argeş;
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 4, completul 3 – falimente, în ziua de 23.04.2019,ora 10,00 pentru soluţionarea
cererii având ca obiect acţiune pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
2. Societatea LONG LIFE CONTACT SRL, cod unic de înregistrare: 11396580
UNIUNEA NAŢIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN România
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENȚĂ PETRIA MIHAELA
Atestat UNPIR nr: 1B-3856, RFO I-0998
Sediul: mun. Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr: 46, vila T, jud. Argeş;
E-mail: petria_c.mihaela@yahoo.com, tel. 0788/262.837
Dosar nr. 546 / 1259/2017 al Tribunalului Specializat Argeș
Judecător-sindic: Mihaela Popaiacu
Debitor: Long Life Contact SRL, mun. Pitești, str. Aleea Dobrogea, nr: 5, jud. Argeș, JO3/36/1999, CUI: RO11396580
Lichidator judiciar: C.I.I. Petria Mihaela
Termen: 25.04.2019
Raport lunar privind descrierea modului de îndeplinire
a atribuţiilor de către administratorul judiciar pentru debitorul Long Life Contact SRL:
Nr. înregistrare: 123/ 22.03.2019
1.Date privind dosarul: Număr dosar 546/1259/2017 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Argeş; Judecător sindic:
Mihaela Popaiacu
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Arges, str. IC Brătianu, nr.7, mun. Pitesti, jud. Arges, Număr de
telefon 0248 610303, fax 0248 223290, e-mail:tribunalul-arges-comercial@just.ro, programul arhivei Luni-Vineri
08.00-12.00.
3.1.Debitor: Soc.Long LifeContact SRL, mun. Piteşti, Aleea Dobrogea, nr: 5, jud. Argeş, JO3/36/1999, CUI: RO
11396580.
3.2. Administrator special: Lungu Claudiu Ionel.
4.Creditori: - conform tabel creanțe
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Petria Mihaela, cu sediul social în mun. Pitești, strada Pictor
Nicolae Grigorescu, nr: 46, vila T, jud. Argeș, număr de înscriere în tabloul UNPIR: RFO I-0998, Atestat UNPIR nr:
1B-3856, tel: 0788/ 262.837, E-mail: petria_c.mihaela@yahoo.com.
6.Subscrisa:Cabinet Individual de Insolvență Petria Mihaela, cu sediul social în mun. Pitești, strada Pictor Nicolae
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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