
BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6275/27.03.2019 
 

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 

 

9 

Ulterior, am intocmit o noua publicatie de vanzare pe care o anexam prezentului raport de activitate si care a aparut in 
ziarul Evenimentul Zilei din data de 21.03.2019. 
Anexam in copie publicatia de vanzare si ziarul. 
Avand in vedere  nu s-au formulat contestatii la Planul de distribuire nr. 932/16.01.2019 pe care l-am depus la dosarul 
cauzei si l-am publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1013/17.01.2019, urmeaza sa procedam la efectuarea 
platilor conform acestuia. 
Va solicitam acordarea unui termen pentru continuarea procedurii, respectiv pentru valorificarea bunului  din 
patrimoniul societatii debitoare. 

Lichidator judiciar C.I.I. Penus Oana Anamaria  
Prin Penus Oana Anamaria 

 
Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CIBROSAT SA, cod unic de înregistrare: 16937415 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă 
Nr.: 1224 data emiterii: 26.03.2019. 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 4091/121/2018, Tribunal: Galați, Secția a II-a Civilă, Complet: c6 lj civ ii. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Galați, Galați, Str. Brăilei, Nr. 153, județul Galați. 
3. Debitor: CIBROSAT SA cu sediul social în Galaţi, str. Fraternităţii, nr. 9, et. parter, ap. cam. 9, județ Galaţi, CUI: 
16937415, număr de ordine în registrul comerţului J17/1815/2004. 
4. Administrator judiciar: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, cu sediul în București, bulevardul Pache Protopopescu, 
numărul 24, etajul 3, apartamentul 8, Sector 2, membră UNPIR – Filiala București, RFO II – 0916/2017, Tel: 
0761.496.649 / 0751.103.017, reprezentată de Dogaru George-Cristian și Oană Aurora-Ioana. 
5. Subscrisa: Dogaru, Oană și Asociații SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului CIBROSAT SA în 
dosarul 4091/121/2018 pe rolul Tribunalului Galați, Secția a II-a Civilă, în temeiul art. 100 din Legea 85/2014, Notifică 
6. Deschiderea procedurii generale de insolvență a debitorului CIBROSAT SA, prin Hotărârea intermediară nr. 63/2019 
din data de 19.03.2019, pronunţată de Tribunalul Galați, Secția a II-a Civilă, în dosarul 4091/121/2018.  
6.1. Debitorul CIBROSAT SA are obligaţia ca în termen de 10 (zece) zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea 85/2014.  
6.2 Creditorii debitorului CIBROSAT SA, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:  
Termenul limită pentru înregistrarea cererilor pentru admiterea creanţelor asupra averii debitorului la 03.05.2019.  
Conform art. 114 alin. 1 din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat 
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea Tabelului Preliminar al Creanţelor la 
24.05.2019. 
Termenul limită pentru întocmirea,afișarea și comunicarea Tabelului Definitiv al Creanţelor la 19.06.2019. 
Prima ședință a adunării creditorilor va fi convocată la data de 30.05.2019, ora 12:00 la sediul administratorului 
judiciar. 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Galați, 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 alin. 1 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 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 cuantum de 200 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare 
silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. 1 din Legea 
85/2014.  
Termen de control: 26.06.2019.  

 Dogaru, Oană și Asociații SPRL  
prin asociat coordonator D.G.C. 
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