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Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CENTINIUM DEVELOPMENT SRL, cod unic de înregistrare: 34916917
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment
Nr. 1821/05.04.2019
1.Date privind dosarul: nr. dosar 8412/3/2018 Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila
Judecator sindic: Gurau Claudia
2.Arhiva/registratura instanţei: Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6.
3.Debitor: CENTINIUM DEVELOPMENT SRL – în faliment, în bankruptcy, en faillite
CIF 34916917, J40/10338/2015, sediul social: Bucuresti, Drumul Cretestilor nr. 76, camera 8, et. 1, sector 4.
3.1. Creditor:
1. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI – ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE SECTOR 4;
2. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4;
3. EDWARDS CIUREA CONSULTING SRL;
4. Lichidator judiciar INTERCOM MANAGEMENT SPRL
Nr. inreg în Registrul societatilor profesionale UNPIR: RSP 0345; CIF RO 24119816, sediul social: Bucuresti, str.
Virtutii nr. 17, bl. G3, sc. 1, ap. 45, sector 6, Tel 0722.729.383, Tel 031 107 48 11, Fax 031 814 61 74, E-mail
office@inspec.ro, reprezentant lichidator judiciar persoană juridică av. Gheorghe Ana Maria.
5. Subscrisa: INTERCOM MANAGEMENT SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CENTINIUM
DEVELOPMENT SRL, conform Hotararii intermediare din data de 20.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 8412/3/2018, art. 42, raportat la art. 146, coroborat cu art. 48, art. 67, art. 74, art. 99,
art. 100 si art. 145 din Legea 85/2014 din acelaşi act normativ, notifică
6. Intrarea debitorului CENTINIUM DEVELOPMENT SRL în procedura de faliment generala conform Hotararii
intermediare nr. din data de 20.03.2019, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr.
8412/3/2018.
7.1. Debitorul CENTINIUM DEVELOPMENT SRL are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să
predea o lista cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data
introducerii cererii de deschidere a procedurii.
7.2. Debitorul are obligatia ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei sa predea lichidatorului judiciar gestiunea
debitoarei catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii de
faliment, în temeiul art. 145, alin (2) lit. d) din Legea 85/2014.
7.3. Creditorii debitorului CENTINIUM DEVELOPMENT SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei mentionata la art. 108 alin. (3) din Legea 85/2014, în urmatoarele
conditii:
7.3.1. Termenul limita pentru depunerea creantelor – 06.05.2019;
Nedepunerea declaratiilor de creanta în termenul de mai sus atrage sanctiunea prevazuta de art. 114 din Legea 85/2014.
7.3.2. Termenul limita de verificare a creantelor, de intocmire, de afisare si comunicare a tabelului suplimentar de
creante – 05.06.2019.
7.3.3. Termenul limita de formulare a contestatiilor impotriva tabelului suplimentar – 7 zile de la data publicarii în
Buletinul Procedurilor de Insolventa.
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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7.3.4Termenul limita de intocmire a tabelului definitiv consolidat – 05.07.2019.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.
9. Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare Regulamentul)detinem calitatea de operator.
Avand în vedere faptul ca specificul atributiilor unui administrator/lichidator judiciar implica si prelucararea în temeiul
Legii Insolventei si a dispozitiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, va solicitam respectuos sa va
asigurati ca orice document pe care ni-l transmiteti si orice comunicare se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale
ale Regulamentului, ca persoanele vizate si-au dat acordul si/sau au cunostinta de acest transfer al datelor lor cu caracter
personal si ca ne transmiteti doar acele documente adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru a ne
indeplinii atributiile. Mentionam, de asemenea, ca vom prelucra datele primite strict în scopul gestionarii acestei
debitoare, intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, ca aceste date vor fi colectate, inregistrate,
organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau
puse la dispozitie în orice alt mod celorlalti participanti ai procedurii în conformitate cu Legea, instructiunile instantei si
în masura necesitatii, si doar pentru a ne indeplini atributiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter
personal pentru o perioada de 2 ani dupa finalizarea procedurii de insolventa. Va garantam ca toti angajatii si
colaboratorii nostri respecta strict confidentialiatatea datelor, ca toate datele pe care ni le furnizati, inclusiv datele cu
caracter personal, sunt tratate cu respect de catre reprezentantii nostri, acestea fiind prelucrate de catre echipa de caz
care gestioneaza debitoarea în cauza. Pentru mai multe informartii cu privire la politica noastra interna de protectie a
datelor cu caracter personal precum si detalii în ceea ce priveste drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul,
rectificarea sau stergerea acestora ori restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la
portabilitatea datelor, sau orice alte intrebari aferente, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail:
office@inspec.ro.
Informaţii suplimentare
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „declaratia de
creanta” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014.
 Declaratia de creanta va fi însoţită de documentele justificative, actele care atestă constituirea de garanţii, în copii
certificate, dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului.
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).
Lichidator judiciar,
INTERCOM MANAGEMENT SPRL,
Av Gheorghe Ana Maria
2. Societatea INTER SILVA PLUS SRL, cod unic de înregistrare: 15906054
Debitor: INTER SILVA PLUS SRL
Cod de identificare fiscală: 15906054
Sediul social: Bucuresti, str. Traian nr.145, et.1, ap.4, sector 2
Numar de ordine în registrul comerţului: J40/15413/2003
Notificare privind deschiderea falimentului prin procedura generala
fata de INTER SILVA PLUS SRL
Numar dosar: 34987/3/2018, Tribunalul București Secţia a VII a Civila
Bucuresti, Splaiul Independenţei nr. 319L, cladirea B - Sema Parc, sector 6
Debitor: INTER SILVA PLUS SRL
Cod de identificare fiscală: 15906054
Sediul social: Bucuresti, str. Traian nr.145, et.1, ap.4, sector 2
Numar de ordine în registrul comerþului: J40/15413/2003
Creditori :
Nr. crt.
Denumire
Sediu social
1.
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucuresti, str. Sperantei nr.40, sector 2
Bucuresti, Serviciul Juridic 2
2.
Directia Venituri Buget Local sector 2
Bucuresti, str. Garii Obor nr.10, sector 2
3.
DAW BENTA ROMANIA SRL
Sancraiu de Mures, str. Principala nr.201, jud.
Mures
Lichidator judiciar: FIDUCIA S.P.R.L., Sediul social: Bucuresti, str. Nicolae Licaret nr.1, bl.33B, sc.6, et.2, ap.229,
sector 3,
RFO II-0735
Fax (021) 796.10.12.
E-mail office@fiducia.com.ro
Nume si prenume reprezentanti lichidator judiciar: Siliste Cristian Dragos, Negreanu George Sorin
Subscrisa FIDUCIA S.P.R.L., reprezentata prin asociat coordonator Siliste Cristian Dragos în calitate de lichidator
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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