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Tip creanţă Valoarea creanţei (obligaţiei pretinse)

Comentarii
Pondere
Creanță accceptată a fi (motive) asupra
în
rambursată
diminuării
categorie
creanţe în valute
Creditor
Adresa
(capitol de creanţe în
valorii
de creanţe
cheltuieli)
lei
Valută Valută Echivale Creanță
Creanță
Euro
USD
nt lei
scadentă nescadentă
25.04.2016
(respectiv,
valoare de
evaluare 7.800
lei), precum și
rangul de
preferință
raportat la
sechestru
instituit de către
creditorul
ANAF AJFP
Iași - asupra
aceluiași bun. Sa avut în vedere
şi Hotărârea
Tribunalului Iași
nr. 308 din
06.03.2019 din
dosarul
5273/99/2016/a1
.
TOTAL CATEGORIE
133,067.00
160,342.00
100.00%
3. Creanțe Chirografare (art. 161 punct 9)
Creanță admisă
la valoarea din
Extrasele de
cont la
cu sediul
SC
31.12.2012 şi
în Iași, Contravaloare
CONSTRUCȚII
31.12.2013
șos.
225,243.43
facturi emise şi 225,253.43
100.00%
FEROVIARE
privind
Națională, neachitate
punctajul
MOLDOVA SA
nr.5
sumelor de către
părți, anexe la
cererea de
creanță.
TOTAL CATEGORIE
225,253.43 0.00 0.00
0.00
225,243.43
0.00
100.00%
TOTAL GENERAL
407,897.43 0.00 0.00
0.00
394,601.43
0.00

Pondere
în total
creanţe

40.63%

57.08%

57.08%
100.00%

Lichidator judiciar,
Eurobusiness LRJ SPRL
prin Dascălu Maria
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CARNECOD SRL, cod unic de înregistrare: 27971072
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 203, data emiterii: 05.04.2019
1. Date privind dosarul: nr. 5541/30/2018, Tribunal Timiş, Secţia Civilă, judecător-sindic Loredana Neamtu.
2.Arhiva instanţei: Timişoara, P-ţa Ţepeş Vodă, nr. 2, jud. Timiş, număr de telefon 0256-448044. Programul
arhivei/registraturii instanţei 9.00-12.00
3.1. Debitor: Carnecod SRL, cod de identificare fiscală 27971072, sediul social în Timisoara, str. Constantin
Brancoveanu nr. 97, cam. 1 jud. Timis, număr de ordine în registrul comerţului J35/179/2011.
3.2. Administrator special: nu este cazul.
4. Potentiali creditori bugetari:A.A.A.S. Bucureşti, str. Cpt. Alexandru Şerbănescu, nr. 50, cod fiscal R 1179573;
Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Timiş - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timiş, str.
Gheorghe Lazăr, nr. 9B, jud.Timis; Directia Fiscala a Municipiului Timisoara - B-dul Mihai Eminescu nr. 2B, CIF
21666630.
4.1. Creditor declansator: Simon Prodcom SRL cu sediul în Com. Berzovia, sat Berzovia nr. 511, jud. Caras-Severin
prin administrator judiciar CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul procesual ales la av. Panduru Bogdan din Timisoara, str.
Emanoil Ungureanu nr. 3, sc. A, et. 2, ap. 2, jud. Timis, J11/67/1993, CUI 4396251
5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Talpai Loredana – Hortensia, înmatriculată la UNPIR sub nr.
RFO I 2161, CIF: 35951254, cu sediul în Timişoara, str. Drubeta nr. 118, jud. Timis, tel.: 0256466907, 0733 280600, email: loredana.insolventa@gmail.com.
6.Subscrisa CII Talpai Loredana – Hortensia, în calitate de administrator judiciar al debitorului Carnecod SRL conform
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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Sentinţei Civile nr. 302/14.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 5541/30/2018, în temeiul art. 99 alin.
(1) .şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea 85/2014 notifică.
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului Carnecod SRL prin Sentinţa civila nr.
302/14.03.2019 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 5541/30/2018.
7.1. Debitorul Carnecod 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 85/2014.
7.2. Creditorii debitorului Carnecod SRL 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, asupra averii debitorului este 03.05.2019.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţa, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care
le deţineţi împotriva debitorului.
7.3. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2019. Termenul limită pentru
introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar de
creante, potrivit art. 111 al. 1 şi 2 din Legea 85/2014. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 07.06.2019.
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar, din Timişoara, str. Drubeta nr. 118, jud. Timis, în data de 23.05.2019, la orele 12.00 având ca ordine de zi:
prezentarea
situaţiei
debitorului;
desemnarea
comitetului
creditorilor;
confirmarea/desemnarea
administratorului/lichidatorului judiciar şi stabilirea retributiei conform propunerii regasite în oferta financiara.
Documentele supuse dezbaterii pot fi solicitate administratorului judiciar sau pot fi studiate la sediul acestuia.
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş 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 din Legea 85/2014. 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 administratorului 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.
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).
Administrator judiciar C.I.I. Talpai Loredana Hortensia
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea USER CONSUL SRL, cod unic de înregistrare: 3430967
User Consul SRL<< în faliment, în bancruptcy, en faillite >>Dosar insolvenţă 1368/88/2017
Adresa sediu ales municipiul Botoşani, str. 1 Decembrie nr. 47, C.P. 710245, jud. Botoşani
CUI 3430967, J36/184/1992
Complet CS10- NGD, Termen 12.04.2019
Către, Tribunalul Tulcea, Adresa: Tulcea, str. Toamnei nr. 15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127, Telefon: Arhiva
Tribunalul Tulcea - 0240 504 276, Fax: Arhiva Tribunalul Tulcea - 0240 518 544
E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro
Domnule Președinte,
Date privind dosarul: Număr dosar: 1368/88/2017 Tribunalul Tulcea; Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi
Fiscal, CS10- NGD; Judecător sindic: Daniel Nicola Gheorghiu
Debitor: SC User Consul SRL, CUI 3430967, sediul social în Comuna Izvoarele, Județ Tulcea, nr. ORC J36/184/1992
Subscrisul, Cabinet Individual de Insolvenţă – Liahu Doru, în calitate de lichidator judiciar al debitorului User Consul
Com SRL, desemnat prin Hotărârea Intermediară nr. 1818 din 28.12.2018 pronunţată de Tribunalul Tulcea, Secţia
Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul nr. 1368/88/2017, în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, vă înaintează următorul:
Raport lunar de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014
de la data de 01.03.2019 la data de 31.03.2019
Nr. 1281/Bt din 01.04.2019
1. Mențiuni privind modul în care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuțiile sale:
Raportul de activitate întocmit în temeiul art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014, înregistrat sub nr. 850/Bt din 04.03.2019
aferent perioadei 01.02.2019 – 28.02.2019 a fost publicat în B.P.I. nr. 5800 din 20.03.2019, conform dovezii privind
îndeplinirea procedurilor de publicare nr. 82488 din 20.03.2019 emisă de către ONRC şi a fost transmis prin e-mail
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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