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Nr. 
crt. 

Creditor 
Val. 

solicitată a 
creanţei 

Val. acceptată 
a creanţei 

Nr. şi data  Ordinea  

decl. creanţă de distribuire 

3 
ROTECOM SRL  
Tg Mures, str. Livezeni nr.69, jud. Mureș 

53,272.20 53,272.20 F.N./01.04.2019 
Conform art. 161  

pct. 8 
 TOTAL CREANȚE CHIROGRAFARE 305,129.57 305,129.57   

TOTAL CREANŢE Societatea ALBA INNOVATION SRL Tg Mures 1.340.106,57 lei 
Creditorii nemulţumiţi pot formula contestaţii, împotriva prezentului Tabelul preliminar completat de creanțe al 
debitoarei Societatea ALBA INNOVATION SRL Tg Mures nr. 271/09.04.2019, în termen de 7 zile de la data 
publicării, contestaţiile urmând a fi depuse în Dosar nr. 512/1371/2018 al Tribunalului Specializat Mureş. 

Lichidator judiciar General Mir Consult S.P.R.L, prin Cătană Cristian. 
 
2. Societatea CONTRANSCOM BENTA SA, cod unic de înregistrare: 1281079 

Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă 
Nr.: 5577, data emiterii: 05.04.2019 

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 42/1371/2014 al Tribunalului Specializat Mureş, Judecător-sindic: Ionela Buliga, 
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Justiţiei nr.1, Tg-Mureş, judeţul Mureş, cod poştal 540069, Număr de telefon: 0265-
262010, Fax: 0265-311827, programul arhivei/registraturii instanţei: între orele 8:00-12:00, de luni până vineri  
3.Debitor: Contranscom Benţa SA, Cod unic de identificare fiscală RO1281079, cu sediul social în Nazna, str. 
Mureşului, nr. 1, judeţul Mureş, Număr de ordine în Registrul Comerţului J26/715/1991,  
4.Creditori: 
_____________________________________________________________________________________________ 
5.Lichidator judiciar: Maestro SPRL Filiala București, Cod de identificare fiscală RO 32718093, cu sediul social în 
Bucureşti, Phoenicia Business Center, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 4, modul 12, sect. 3, Număr de înregistrare în 
Registrul societăţilor profesionale RFO II - 0727, Tel/Fax: +40 (21) 321 44 83; +40 (31) 432 85 03; Fax +40 (21) 322 
42 28, E-mail: office@smda.ro web: www.smda-insolvency.ro, reprezentată prin reprezentant permanent ec.Todor-Soo 
Ignaţie 
6.Subscrisa: Maestro SPRL Filiala București, desemnată prin sentința nr. 86 din data de 08.03.2019 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 42/1371/2014, în temeiul art.61 alin.(1), art.62 alin.(1) și 108 din Legea 
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei,  
Notifică 7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Contranscom Benţa SA, prin sentința nr. 86 din 
data de 08.03.2019, pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 42/1371/2014. 7.1. S-a dispus dizolvarea 
debitoarei Contranscom Bența SA și ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Creditorii debitorului 
Contranscom Benţa SA, pot să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţelor născute după deschiderea procedurii 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 născute după deschiderea procedurii este data de 22.04.2019, data poştei. 
În temeiul art.76 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 sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi depunerea la dosar a tabelului suplimentar al creanţelor este 15.05.2019 iar afişarea, publicarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.05.2019. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este de 5 zile de la publicarea tabelului suplimentar de creanţe în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar este 
06.06.2019 iar termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat de creanţe al debitorului este 21.06.2019. S-a 
stabilit termen în procedură la data de 06.06.2019. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureş, pentru efectuarea menţiunii.  
Informaţii suplimentare:- În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
Tribunal Specializat Mureş „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 
alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. - Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar 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 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.Toate actele cu caracter litigios – contestaţii, obiecţiuni, se vor depune şi în format electronic cu încă un 
exemplar în format scriptic – în vederea realizării procedurii de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Este 
necesară depunerea dovezii plăţii taxei judiciare de de timbru în sumă de 200 lei, în caz contrar actele vor fi respinse ca 
netimbrate. Conform Deciziei ICCJ nr.72/15.10.2018, În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 102 alin. (1) teza I şi 
a II-a din Legea nr. 85/2014, cererile de admitere a creanţelor, formulate de creditorii cu creanţe anterioare datei de 
deschidere a procedurii, alţii decât salariaţii, trebuie să fie depuse la tribunal în termenul fixat prin hotărârea de 
deschidere a procedurii şi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.  
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Depunerea cererii de admitere a creanţelor la lichidatorul judiciar are doar rolul de informare a acestuia, facilitând 
verificarea creanţelor cu celeritate, însă nu suplineşte obligaţia creditorilor de a depune cererile la tribunal. 
 Restricţii pentru creditori: Conform art.41 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nici o dobândă, majorare 
sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior 
datei deschiderii procedurii (31.01.2014). De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau 
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac 
declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).  

1 
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE 
UTILITATI PUBLICE - A.N.R.S.C. 

2 ALCAMSYS SRL 
3 APA CANAL SIBIU SA 
4 ASOC. DE PROPR. BLOC C 
5 AUTOTRANSPORT CALIMANUL SA 
6 BANCA ROMANEASCA - Sucursala Tg. Mures 
7 BANCA TRANSILVANIA - Sucursala Tg. Mures 
8 FORTUNATO 
9 LEUMI BANK - Sucursala Tg. Mures 
10 OTP BANK TARGU MURES - Sucursala Tg. Mures 
11 BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE ROMANIA - Sucursala Tg. Mures 
12 CASA BELVEDERE SRL 
13 D.G.R.F.P BRASOV - Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mures 
14 RAIFFEISEN BANK TARGU MURES 
15 RCB RESIDENTIAL  
16 BIMAR CONSTRUCT DESIGN SRL 
17 BINALEMN-B SRL 
18 CABINET INDIVIDUAL EVALUATOR AUTORIZAT DRAGOMIR ADRIAN 
19 COOPERATIVA EDILE APPENNINO S.C.R.L. MONGHIDORO - SUCURSALA PLOIESTI 
20 CHARTER TRANS AIR AGENCY SRL 
21 CONTRANSCOM CONSTRUCTII BENTA SRL 
22 DEFY FIN SRL 
23 ELECTRICA FURNIZARE SA  
24 ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 
25 ENEL ENERGIE SA 
26 ENGIE ROMANIA SA (GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA) 
27 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA 
28 GRIFFE BUILDING SRL 
29 ICCO SYSTEMS SRL 
30 IMPRESS 
31 INSTAROM 
32 NGF CONSTRUCT SRL 
33 PRIMA THERM SRL 
34 PRIMARIA BRASOV - Directia Impozite şi Taxe 
35 PRIMARIA LIVEZENI - Biroul Impozite şi taxe 
36 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIRGU MURES - Directia Impozite şi Taxe 
37 PRIMARIA MUNICIPIULUI.SIGHISOARA - Biroul Impozite şi Taxe 
38 PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA - Directia Fiscala  
39 PRIMARIA MUNICIPIULUI FAGARAS - Directia Impozite şi Taxe 
40 PRIMARIA SANCRAIU DE MURES - Biroul Impozite şi Taxe 
41 PRIMARIA SOVATA - Biroul Impozite şi Taxe 
42 REGISTRUL INDEPENDENT TRANSILVANIA SRL  
43 ROMARIS 
44 SIMONA-I.S. SRL  
45 TIMEA SRL 
46 UNIQA ASIGURARI SA 
47 VODAS DESIGN SRL 

Maestro SPRL Filiala București, reprezentată prin reprezentant permanent ec. Todor-Soo Ignaţie 
 
 
 
 




