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Județul Timiş 
Secţiunea III - Asociaţii 
1.   ASOCIATIA 16 DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, cod unic de înregistrare: 8211720 

Notificare privind deschiderea procedurii generală a insolvenţei 
Nr. 096 data emiterii: 03.04.2019  

1. Date privind dosarul: Număr dosar 5155/30/2018, Tribunal Timiş, Secţia II-a Civilă, judecător-sindic Casiana Todor. 
2.Arhiva instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. Programul 
arhivei/registraturii instanţei 08.30-12.30  
3.1. Debitor: Asociația 16 Decembrie 1989 Timișoara, cu sediul social în Timișoara, str. Arieș, nr. 19, jud. Timiș, Cod 
Unic de Înregistrare 8211720.  
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4.Creditori: Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bd. Mihai Eminescu nr. 2B, jud. Timiș, 
Cod Unic de Înregistrare 21666630. 
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Hodoşan Sorin cu sediul în Timişoara, Calea Torontalului, 
nr. 9, sc. C, ap. 3, jud. Timiş, cod poştal 300627, tel. 0722690639, fax 0256244807 email: cabinethodosan@yahoo.com, 
nr. de înregistrare RFO I - 2392, Cod fiscal: 2130057, reprezentată de Ec. Hodoşan Sorin, membru U.N.P.I.R cu nr. 
matricol: 1B 2392. 
6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Hodoşan Sorin, în calitate de administrator judiciar al Asociației 16 
Decembrie 1989 Timișoara, conform Sentinței Civile nr. 198 din data de 28.02.2019 pronunţată de Tribunalul Timiș în 
dosar nr. 5155/30/2018, în temeiul art. 99 şi art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei notifică:  
7. Intrarea debitorului în procedura generală a insolvenţei prin pronunţarea Sentinței Civile nr. 198 din data de 
28.02.2019 pronunţată de Tribunalul Timiș în dosar nr. 5155/30/2018. 
7.1. Debitorul Asociația 16 Decembrie 1989 Timișoara 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 privind procedura insolvenţei.  
7.2. Creditorii debitorului Asociația 16 Decembrie 1989 Timișoara 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 15.04.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea 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.  
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 de 06.05.2019. Termenul limită pentru 
introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 7 zile de la publicarea în BPI. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.05.2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului 
judiciar, din Timişoara, Calea Torontalului, nr. 9, sc. C, ap. 3, jud. Timiş, în data de 09.05.2019, la orele 12.00, având ca 
ordine de zi: 1.Prezentarea situaţiei debitorului; 2.Desemnarea comitetului creditorilor; 3.Confirmarea 
administratorului/lichidatorului judiciar; 4.Stabilirea onorariului administratorul/lichidatorului judiciar; 5.Intrarea 
debitorului în faliment conform art. 145 din Legea privind procedura insolvenţei sau continuarea perioadei de 
observaţie;  
9. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș 
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. 101 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
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 lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu 
menţiunea că exemplarul pentru administratorul 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. 
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 privind procedura insolvenţei). 

Administrator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Hodoşan Sorin, reprezentată de Ec. Hodoşan Sorin 
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