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 Prin publicarea acestui anunț se prezuma că raportul de evaluare este public, putând fi consultat la dosarul cauzei. De 
asemenea, publicarea prezentului anunț urmărește asigurarea publicității și opozabilității față de terți, astfel încât 
raportul de evaluare ă fie adus la cunoștința creditorilor şi a persoanelor interesate.  
In consecință, apreciem ca de la data publicării prezentului anunț toate părțile interesate vor fi socotite ca au cunoștință 
despre conținutul raportului evaluare depus în data de 25.03.2019 la dosarul cauzei nr. 7898/86/2017 aflat pe rolul 
Tribunalului Suceava. 

Lichidator judiciar, Ec. Călin Ovidiu 
 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea RIVIERE CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 24212930 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de faliment  
Nr. 314/12.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1410/30/2018 Tribunal Timiş Secţia a II- a Civilă, Judecător sindic: Oana Sanda 
Avramescu.  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş-Vodă, nr. 2A, Timişoara, jud. Timiş, Număr de telefon: 0256/494650 
Programul arhivei/registraturii instanţei: 9³º-12ºº.  
3.1. Debitor: SC Riviere Construct SRL, Cod de identificare fiscală: 24212930, sediul social: Timişoara, str. I.P. 
Pavlov, nr. 12, jud. Timiş, Număr de ordine în registrul comerţului: J35/2651/2008. 
3.2. Lichidator special: Nu este cazul. 
4.Creditor: Nu este cazul. 
5.Lichidator judiciar SCP Insolvein SPRL, Cod de identificare fiscală: 21390976, sediul social: str. Simion Bărnuţiu, nr. 
71, ap. 1, Timişoara, jud. Timiş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP 0242, Tel/Fax: 
0256/206661, E-mail: insolvein@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: ec. 
Ignea Daniel.  
6.Subscrisa: SCP Insolvein SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Riviere Construct SRL, conform 
Încheierii nr. 159 din data de 20.02.2019 pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 1410/30/2018, 
în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), 
art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică 
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că: a fost aprobat raportul administratorului judiciar 
prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Încheierii nr. 159 din data de 20.02.2019 pronunţată în 
dosarul menţionat mai sus. 
7.1. Debitorul SC Riviere Construct 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 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă.  
7.2. Creditorii debitorului, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau 
ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, 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 în tabelul suplimentar al creanţelor este 
08.04.2019. 
În temeiul art. 114 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 
deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 
este 06.05.2019. 
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de 7 
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului suplimentar. 
Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 05.06.2019. 
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș 
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 preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
2. 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. 
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 mod direct acestuia, prin poştă. 
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
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Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.  
Ec. Ignea Daniel 
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