BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7919/17.04.2019
Convocarea sedintei Adunarii creditorilor a fost publicata în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.7813/16.04.2019.

II. Cheltuieli efectuate cu administrarea procedurii
Cheltuielile efectuate cu administrarea procedurii în perioada 29.01.2019-15.04.2019 sunt în cuantum de 251 lei,
reprezentand cheltuieli cu taxe postale şi publicitate.

III. Solicitari.
 Acordarea unui nou termen de judecata în vederea continuarii procedurii.
Anexe:

- Extras din Buletinul Procedurilor Insolventei nr. 2870/11.02.2019 privind publicarea Notificarii privind
deschiderea procedurii de insolventa impotriva debitoarei;
- Extras din cotidianul “Bursa” nr.26/12.02.2019, pagina 10- în copie;
- Adresa din data de 18.02.2019 emisa de Primaria municipiului Brasov- Directia Fiscala- în copie;
- Adresa nr. 40.598/19.02.2019 emisa de Institutia Prefectului Judetului Brasov, Serviciul Regim Permise şi
Inmatriculari- în copie;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 3695/20.02.2019 privind publicarea Convocarii AGA din data de
07.03.2019;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5036/11.03.2019 privind publicarea Procesului verbal al AGA din
data de 07.03.2019;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 3675/20.02.2019 privind publicarea Raportului administratorului
judiciar;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 5093/11.03.2019 privind publicarea Raportului privind cauzele
care au generat starea de insolventa a debitoarei;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 6589/01.04.2019 privind publicarea Tabelului preliminar al
obligatiilor debitoarei;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 6699/02.04.2019 privind publicarea Convocarii Adunarii
Creditorilor din 09.04.2019;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 7345/10.04.2019 privind publicarea Procesului verbal al sedintei
Adunarii Creditorilor din 09.04.2019;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 7662/15.04.2019 privind publicarea Tabelului definitiv al
obligatiilor debitoarei;
- Extras din Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 7813/16.04.2019 privind publicarea Convocarii Adunarii
Creditorilor din 16.05.2019.
Cu stima,
Administrator judiciar BDO Business Restructuring S.P.R.L.
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CENTER HUEDIN SRL, cod unic de înregistrare: 18315400
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr.: 845 Data emiterii: 16.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 49574/3/2012, Tribunalul Bucureşti, Sectia a VII-a Civila, Judecator-sindic
Mănescu Simona Alexandra
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 319L, Clădirea B, sector 6, Număr de
telefon 021.408.36.00, programul arhivei/registraturii instanţei 9.30-14.00.
3.Debitor: CENTER HUEDIN SRL, numar de inregistrare în Registrul comertului J40/1043/2006, cod de identificare
fiscală 18315400, sediul social în Bucureşti, str. Huedin nr. 19, sector 4.
4. Adunarea creditorilor: Lista anexa
5.Lichidator judiciar:FINECO INSOLVENCY SPRL
Cod de identificare fiscală 22485179 sediul social în Bucureşti, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5 -7 (intrare din str. G-ral
Candiano Popescu),
Număr de înscriere în registrul formelor de organizare RFO II 0327/2007 tel./fax 021.335.00.18/021.335.03.06;
E-mail: office@finecoinsolvency.ro
6.Subscrisa: FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar conform hotărârii nr. 1630/26.03.2019,
pronunțată de Tribunalul Bucureşti - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 49574/3/2012, în temeiul art. 108 Legea nr.
85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborat cu art. 61 din acelaşi act normativ, notifică
7. Deschiderea procedurii generale de faliment împotriva debitorului CENTER HUEDIN SRL, prin hotărârea nr.
1630/26.03.2019, pronunțată de Tribunalul Bucureşti - Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 49574/3/2012.
7.1. Debitorul CENTER HUEDIN SRL are obligaţia de predare a gestiunii averii către lichidatorul judiciar, împreună
cu lista cuprinzând toate încasările, plățile şi compensările efectuate după deschiderea procedurii de insolvență
prevăzute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, în termen de 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii de
faliment.
7.2. Creditorii debitorului CENTER HUEDIN SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
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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 nascute ulterior datei deschiderii procedurii
insolvenţei – 10.05.2019.
În temeiul dispozitiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la
expirarea termenului-limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei atrage decăderea din drepturi privind
creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului, respectiv din dreptul de a fi inscris în tabelul creditorilor și de a dobândi
calitatea de creditor îndreptățit sa participe la procedură. În conformitate cu dispozitiile art. 76 alin. (2) din Legea nr.
85/2006, decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii de faliment:
Termenul limită de verificare a creanţelor menționate la art. 108 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, de întocmire a tabelului
suplimentar al creanţelor este 10.06.2019.
Termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat este 10.07.2019.
8. În conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, deschiderea procedurii generale a falimentului
se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.
9. Urmatorul termen de judecata este stabilit la data de 03.09.2019.
Informaţii suplimentare:
- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se întocmească şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere a
creanței în tabelul suplimentar” cu respectarea dispozițiilor art. 65 din Legea nr. 85/2006.
- Cererea de înscrierea creanței în tabelul suplimentar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate.
- Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi întocmite în dublu exemplar, un exemplar va fi
depus la dosar sau va fi transmis prin poștă pe adresa instanței, iar un exemplar va fi comunicat în mod direct
lichidatorului judiciar, prin poştă, la sediul acestuia menționat în antet. Pe exemplarul lichidatorului judiciar vor fi
menționate şi datele de contact (telefon, fax, e-mail) în vederea corespondentei.
- Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti, Secția a VII-a Civilă.
- Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
- Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare
silita pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului în conformitate cu dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006.
Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenței, prin depunerea cererilor de
înscriere a creanțelor.
Prin prezenta notificare informăm participanții la procedura de faliment a CENTER HUEDIN SRL cu privire la faptul
că vom colecta și prelucra datele cu caracter personal, cum sunt cele de tipul: nume, adresă de e-mail, număr de telefon,
adresă de domiciliu, CNP, etc., în vederea îndeplinirii obligațiilor aflate în sarcina subscrisei prevăzute de Legea nr.
85/2006. De asemenea informăm persoanele vizate cu privire la faptul că au drepturile și obligațiile prevăzute de
Regulamentul nr. 679 (GDPR) din data de 26.04.2016, intrat în vigoare la data de 25.05.2018, privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
10. Semnătura:
Lichidator judiciar
FINECO INSOLVENCY SPRL
Lista anexa a creditorilor CENTER HUEDIN SRL
Nr. de inregistrare în
Nr.
crt.
Denumire creditor
registrul comerţului
CUI
Sediul social
1
DIRECTIA GENERALA
/
/
Bucureşti, str. Prof. dr. Dimitrie
REGIONALA A FINANTELOR
Gerota nr. 13, sector 2
PUBLICE A MUNICIPIULUI
BUCURESTI – Administratia sector
4 a Finantelor Publice
2
DIRECTIA GENERALA DE
/
/
Bucureşti, sos. Oltenitei nr. 39-45,
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
sector 4
SECTOR 4
3
INSPECTORATUL TERITORIAL
/
12346319
Bucureşti, str. Radu Voda nr. 26DE MUNCA BUCURESTI
26A, sector 4
4 Compania Națională pentru Controlul
București, str. Promoroacă nr. 11,
Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și
sector 1
Recipientelor sub Presiune SA
Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL
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