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SMART BUSINESS & ACCOUNTING 
CONSULTING SRL 

169,36 lei Destinatar lipsa domiciliu 

SPIGHELI MID AG SRL 762,8 lei Destinatar lipsa domiciliu 

STEMACO TRADING SRL 330,20 lei Achitat integral la data 10,12,2018 

TRAJAN REVE SRL 432 lei 
 

COBRA TATOO SUPPLIES SRL 150,18 lei Destinatar lipsa domiciliu 

CROMPLASTIC SRL 762,8 lei Destinatar lipsa domiciliu 

DORAL CLEANING SRL 108,29 lei Achitat integral op 1175/11.12.2018 

FINANCIAL AUTOKREDIT SRL 188,02 lei Destinatar lipsa domiciliu 

SEND COM 96 SRL 217,77 lei Destinatar lipsa domiciliu 

TUDOR TEALAND SRL-D 715,00 lei Destinatar lipsa domiciliu 

UTIL IDEAS FACTORY SRL 76,80 lei Destinatar lipsa domiciliu 

RAPORT PRIVIND CHELTUIELILE DE PROCEDURA EFECTUATE DE LICHIDATORUL JUDICIAR DIN 
SURSE PROPRII 
In perioada 17.12.2018 – 28.02.2019 pentru debitorul PHEONIX SECURITY MONITORIZARE SI INTERVENTIE 
SRL, lichidatorul judiciar a efectuat cheltuieli de procedura în cuantum de 561 lei conform decont depus la dosar. 
Concluzii:Având în vedere cele arătate mai sus, solicităm instantei sa ia act de prezentul raport. 

Lichidator judiciar, 
Pop si Asociatii IPURL 

 
6. Societatea VULCAN SA, cod unic de înregistrare: 401290 
Catre: Buletinul Procedurilor de Insolventa 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului impotriva debitoarei Vulcan SA  
Nr inregistrare: 666/12.03.2019 

1. Date privind dosarul:  
 

Număr dosar: 18754/3/2013, Tribunal Bucureşti Secţia a VII-a Civila,  
 

2.Arhiva/ 
registratura instanţei: 

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 
et.1, camera 022. Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00. 
 

3.Debitor:  
 

VULCAN SA cu sediul social în str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Bucureşti, 
tel: 021.319.9480, fax: 021.319.9481, e-mail: vulcan@vulcan.ro, avand cod unic de 
inregistrare RO 401290, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 
J40/1655/1991 

4. Lichidator judiciar: EURO INSOL SPRL, cu sediul în Bucureşti, str. Baladei nr. 2, sector 4 şi sediu ales 
pentru comunicare în Bucureşti, Opera Center, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3, 
sector 5, tel. 021/335.45.09, 021/335.4431, fax: 021/335.04.16, e-mail: 
office@euroinsol.eu, site: www.euroinsol.eu, inscrisa în Registrul Formelor de 
Organizare sub nr.RFO II 0069 Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar 
persoană juridică: Munteanu – Lazar Adrian 

5. Subscrisa, EURO INSOL SPRL în calitate de lichidator judiciar al VULCAN SA cu sediul social în str. Dumitru 
Brumarescu nr. 15, sector 4, Bucureşti, tel: 021.319.9480, fax: 021.319.9481, e-mail: vulcan@vulcan.ro, avand cod unic 
de inregistrare RO 401290, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/1655/1991 conform sentintei 
civile nr. 1121/26.02.2019, pronuntata de Tribunalul Bucureşti - Sectia a VII-a Civila în Dosarul nr. 18754/3/2013, în 
temeiul art. 108 alin (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică 
6. Intrarea VULCAN SA cu sediul social în str. Dumitru Brumarescu nr. 15, sector 4, Bucureşti, tel: 021.319.9480, fax: 
021.319.9481, e-mail: vulcan@vulcan.ro, avand cod unic de inregistrare RO 401290, inmatriculata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J40/1655/1991 în faliment prin procedura generala. 
6.1 Debitoarea VULCAN SA are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să intocmeasca şi sa 
predea lichidatorului judiciar lista cuprinzand numele şi adresele creditorilor, precum şi toate creantele acestora, cu 
indicarea celor nascute dupa data deschiderii procedurii, precum şi gestiunea averii debitorului, impreuna cu lista 
actelor şi operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii. 
6.2. Creditorii Debitoarei VULCAN SA care au inregistrat creante impotriva debitoarei în perioada de observatie, 
respectiv 21.05.2013 şi pana la deschiderea procedurii falimentului 26.02.2019, trebuie să se inscrie la masa credală a 
acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în următoare condiţii: 
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar este 09.04.2019 
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În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 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 falimentului: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar suplimentar de 
creante este 07.05.2019. 
Termenul de depunere la tribunal a contestatiilor impotriva tabelului suplimentar 21.05.2019 
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 04.06.2019 
7. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
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. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
� Cererea de înscriere a 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 . 

Practician Coordonator 
Munteanu-Lazar Adrian 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CHAIS SRL, cod unic de înregistrare: 14562084 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata 
Număr: 6202/11.03.2019 

Termen procedural: 10.04.2019 
1. Date privind dosarul: nr. 584/1285/2017*;Tribunalul Specializat Cluj;  
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj Napoca, jud. Cluj, Număr de telefon: 0264-
595812, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni –830-1230.  
3.Debitor: Chais SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada Samuiel Brassai, nr. 1, Judet Cluj, având CUI 
14562084 şi Număr de Ordine în Registrul Comerţului J12/655/2002.  
4.Lichidator judiciar: CII Borsa Daniela Cristina, Cod de identificare fiscală RO 19475434, sediul social Cluj Napoca, 
Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, jud. Cluj, nr. de ordine în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B0869, tel./fax 
0264-419293.  
5. Subscrisa CII Borsa Daniela Cristina în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Chais SRL, conform Hotărârii Nr 
218/2019 din 13.02.2019, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 584/1285/2017*, în temeiul art. 147 
alin 1 din Legea 85/2014: notificǎ 
6. Intrarea debitorului Chais SRL în procedura de faliment forma simplificata la data de 13.02.2019 conform Hotărârii 
Nr 218/2019 din 13.02.2019 pronunţate de Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 584/1285/2017*. 
6.1. Debitoarea Chais SRL are obligaţia de a preda lichidatorului gestiunea averii debitoarei, împreună cu listele actelor 
şi operatiunilor efectuate dupa data deschiderii procedurii insolventei, pana cel mai târziu în data de 20.03.2019 la 
sediul declarat al lichidatorului judiciar Borşa Daniela Cristina, din Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 22, ap. 3B-D, 
judeţul Cluj.  
6.2. Creditorii debitoarei Chais SRL trebuie să procedeze la inscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii 
de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii/in perioada de observaţie (21.11.2018 - 13.02.2019) în condiţiile 
următoare:  
6.2.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 10 zile de la 
primirea Notificării. Cererea de admitere a creantei va fi însoţită de documente justificative. Nedepunerea cererii de 
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva 
debitorului. 
6.2.2.Alte termene stabilite în procedura:  
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar cu creante 
curente (dupa data deschiderii procedurii insolvenţei ) pentru debitoare este 29.03.2019.  
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar cuprinzând creantele născute în decursul procedurii este 
de 7 zile de la publicarea tabelului cu creanţe curente în BPI. 
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor şi întocmirea tabelului definitiv de creante curente este 10.04.2019. 
Termenul pentru examinarea stadiului procedurii este pentru data de 10.04.2019. 
Deschiderea procedurii falimentului în forma simplificata se notifică: debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Specializat Cluj pentru efectuarea menţiunii.  
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