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Județul Satu Mare 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea DORIS NET SRL, cod unic de înregistrare: 18274882 

Notificare privind deschiderea procedurii falimentului în formă generală 

Nr.645/05.04.2019 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 913/83/2015, Tribunal Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Paula Muresan 

2. Registratura instanței: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr.8, jud. Satu Mare  

3.Debitor: SC Doris Net S.R.L - în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Certeze, str. Principala 

nr.722, jud. Satu Mare, având CUI 18274882, şi J30/27/2006;  

4. Lichidator judiciar: Euro Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare, str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 0108, tel: 0361/809.462; 

0361/809.460, E-mail office@euro-insolv.ro,  

5. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dragoș Virgil şi Iancu Vasile Sorin. 

6.Subscrisa Euro Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitoarei, desemnat conform Sentinței 

civile nr. 157/F din data de 21.03.2019, pronunțată de către Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul 913/83/2015, prin prezenta: Notifică: 

7. Deschiderea procedurii falimentului în formă generală împotriva debitoarei Doris Net Srl, conform Sentinței civile 

nr. 157/F din data de 21.03.2019, pronunțată de către Tribunalul Satu Mare, Secția a II-a Civilă, de Contencios 

Administrativ şi Fiscal, în dosarul 913/83/2015 

7.1 Debitorul are obligația ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 

prevăzute la art. 67 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență.  

7.2. Creditorii debitoarei Doris Net Srl trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 

cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței 

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, creanțe născute după data 

deschiderii procedurii insolvenţei este fixat la data de 06.05.2019. 

În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență, 

nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din dreptul de a fi înscris în 

tabelul creditorilor cât și din dreptul de a dobândi calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură.  

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii 

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor 

este stabilit la data de 06.06.2019.  

Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii și trecute de lichidatorul 

judiciar în tabelul suplimentar al creanțelor, este în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență a tabelului suplimentar al creanțelor. Contestațiile pot fi formulate de către debitor, creditori și orice altă 

persoană interesată. 

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este fixat la data de 27.06.2019. 

8.Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. 

Informații suplimentare: 

(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal Cererea de înscriere 

a creantei în tabelul suplimentar" cu respectarea dispozițiilor art. 104 din Legea 85/2014. 

(2) Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele 

care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 

(3) Cererea de înscriere a creanței şi documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe 

adresa instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, 

cu mențiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. 

(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 

(5) Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 

(6) Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate cu prevederile art. 42 alin. 1 din Legea 85/2014. 

Restricții pentru creditori: 

Restricții pentru creditori: 

 De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru 

realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepția căilor de atac declanșate de debitor (art. 75 alin. 1 

din Legea 85/2014).  

Lichidator judiciar, Euro Insolv Sprl prin Iancu Vasile Sorin 

 

Județul Teleorman 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea INTERAGRO SRL, cod unic de înregistrare: 13603836 
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