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Pentru aceste motive, în numele legii, hotãrãste: 
În baza art.167 alin. 2) din Legea 85/2014, aprobă raportul final întocmit de lichidatorul judiciar Best Finance Services 
SPRL. 
În temeiul art.175 alin.2) din Legea 85/2014: 
Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei SOCIETATEA AGRICOLĂ AGROZOOV, cu sediul în 
com.Seimeni, jud.Constanţa, CIF RO2981550.  
Dispune radierea debitoarei din registrul societăţilor agricole. 
Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor, prin publicare în BPI, Administrației Județene a Finanţelor Publice 
Constanța şi Judecătoriei Medgidia pentru efectuarea menţiunii de radiere. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Constanța.  
Pronunţată astăzi, 26.03.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 
alin.2) C.Proc.Civ . 
Judecător sindic                    Grefier 
Sincu Badea Adriana Ioana                Ionica Mătuşa 
 
Județul Dolj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea AHP ESPANA SRL, cod unic de înregistrare: 33322819 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţa pentru debitoarea Ahp Espana SRL 
Nr.: 994, data emiterii :03.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2178/63/2019; Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă;  
2.Arhiva/registratura instanței: Adresă: Craiova, str. Brestei, nr. 12, Jud. Dolj;  
3.Debitor: AHP ESPANA SRL.; CUI 33322819; nr. de ordine în registrul comerţului: J16/1076/2014; sediu: Craiova, 
str. Imparatul Traian, nr.215, bl.P2-3, sc.1, ap.2, judet Dolj; 
4. Administrator judiciar: C.I.I. PENUS OANA ANAMARIA.; CIF: 36056703; RFO I-4446;Sediu: Craiova, str. Brazda 
lui Novac, nr.20, jud. Dolj, Sediu de corespondenta: CRAIOVA, STR.Brestei, NR.5, Corp B, Cladire S.E.O. etaj 1, 
JUD. DOLJ; Tel.: 0723317729; Fax.: 0351/423432; E-mail.: oana.a.penus@gmail.com; nume şi prenume reprezentant 
administrator judiciar Penus Oana Anamaria 
5. Subscrisa C.I.I. PENUS OANA ANAMARIA în calitate de administrator judiciar al debitorului AHP ESPANA SRL, 
conform încheierii pronuntate în data de 25.03.2019 de Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 
2178/63/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) și/sau alin. (2) și art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea 85/2014, coroborate cu 
art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 74 şi art. 67 alin. (2) din același act normativ Notifică 
6. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului AHP ESPANA SRL prin încheierea din data de 25.03.2019 
pronunțată de Tribunalul Dolj, Secția a II-a Civilă,în dosarul nr. 2178/63/2019; 
7. Debitorul AHP ESPANA SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea 85/2014. 
7.1. Creditorii au posibilitatea de a formula opoziție la încheierea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la 
primirea notificării.  
8. Creditorii debitorului AHP ESPANA SRL pot depune cerere de admitere a creanței în condițiile următoare: 
8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței este 09.05.2019. 
8.2. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
este 20.05.2019. Termenul de depunere a contestațiilor la creanțe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în 
BPI. 
8.3. Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații împotriva tabelului preliminar al creanțelor este de 7 zile de 
la publicarea în BPI a tabelului preliminar al creantelor. 
8.4. Termenul limită pentru întocmirea și afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 03.06.2019. 
Informaţii suplimentare: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Dolj la dosar nr. 
2178/63/2019 „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 administrator 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. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 
85/2014). 

Administrator judiciar C.I.I. Penus Oana Anamaria 
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