BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7768/16.04.2019
Județul Bacău
Secţiunea I - Profesionişti
1. CHIPER L. CARTAGENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cod unic de înregistrare: 26529367
Debitor: II Chiper Cartagena; sediul social: Sat Bâlca comuna Coţofăneşti jud. Bacău;
Cod de identificare fiscala 26529367; Număr de ordine în registrul comerţului F4/201/2010.
Date privind dosarul: Număr dosar 2210/110/2018
Tribunal Bacău - Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal;
Judecător sindic: Cătălin Nimineţ.
Creditor: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, str. 9 Mai, nr.33, Bacău, jud. Bacău
Notificare privind deschiderea procedurii generale a falimentului
Nr. 54/12.04.2019.
Lichidator judiciar: Cabinet Individual Osoloş Tatiana; Cod de identificare fiscala 19483690; sediul social: Str. Alecu
Russo, nr.33, sc. I ,ap.27, Bacău, jud. Bacău ;Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B 0132; Tel Fax
0334.40.97.69; mobil-0743.32.32.52; E-mail osolostatiana@yahoo.com.Subsemnata Osoloş Tatiana în calitate de
lichidator judiciar al debitorului II Chiper Cartagena, conform Sentinţă civilă nr.147 din data de 25.03.2019 pronunţată
de Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul 2210/110/2018, în temeiul
art. 99 şi următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei notifică.
Deschiderea procedurii generale a falimentului şi dizolvarea societăţii debitoare II Chiper Cartagena,conform Sentinţă
civilă nr.147 din data de 25.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bacău Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ
şi Fiscal, în dosarul 2210/110/2018. Debitorul II Chiper Cartagena, în temeiul art. 74 din Legea 85/2014 are obligaţia ca
în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea privind procedura insolvenţei, sub sancţiunea prevăzută de art. 82 din Legea nr. 85/2014;Creditorii
debitorului II Chiper Cartagena trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei în condiţiile următoare:Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născute după data
deschiderii procedurii. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este 06.05.2019. În temeiul art. 114 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. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi publicarea în BPI a tabelului suplimentar al creanţelor este 05.06.2019.Termenul
pentru definitivarea tabelului creanţelor şi întocmirea tabelului definitiv consolidat la data de 05.07.2019. Termen de
depunere la tribunal a contestaţiilor la tabelul suplimentar care va fi 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar. Deschiderea procedurii falimentului se notifică: Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Bacău pentru efectuarea mențiunii 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 noua Lege a insolvenţei. Cererea de înscrierea 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 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
120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restricţii pentru creditori:De la data deschiderii procedurii se suspendă toate
acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului
(art. 75 din noua Lege a insolvenţei).
Osolos Tatiana II Chiper Cartagena - Societate în faliment prin C.I.I. Osoloş Tatiana
Județul Bihor
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CASA DE EDITURA SI PRESA EURO MEDIA SA, cod unic de înregistrare: 13345702
Notificare privind deschiderea procedurii de faliment fata de Casa de Editura şi Presa Euro Media SA
Nr. 18/12.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 510/111 Anul 2018 Tribunal Bihor Secţia a II a Civilă, Judecător sindic Laura
Cornelia Ursu.
2.Arhiva/registratura instanţei:Adresa: Oradea,P-cul Traian, nr.10, Oradea, jud. Bihor, Număr de telefon 0359/432.753.
Programul arhivei/registraturii instanţei 9-12.
3.Debitor: Casa de Editura şi Presa Euro Media SA cu sediul în Oradea, str. Gen. Traian Mosoiu, nr.10, etaj 1 jud.Bihor,
înmatriculată la ORC Bihor, sub numarul J05/709/2000, având cod de identificare fiscal 13345702;
4.Lichidator judiciar: Crist Vest Audit SPRL, Cod de identificare fiscală RO11576190, sediul social str. Republicii nr.
8, Oradea, jud. Bihor, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolventă 2003. tel./fax 0259/479.468, E-mail
office@vestaudit.ro.
5.Subscrisa: Crist Vest Audit SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului Casa de Editura şi Presa Euro Media
SA, conform Hotararii intermediare nr. 406 din 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia a II-a civila, în
dosarul 510/111/2018, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 146, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind
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procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 102 din acelaşi act normativ, notifică:
Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului Casa de Editura şi Presa Euro Media SA prin Hotararea
intermediara nr. 406 din 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Bihor, secţia a II a civilă, în dosarul nr. 510/111/2018.
5.1. Termenul maxim stabilit de instanta de predare a gestiunii catre lichidator, impreuna cu lista actelor şi operatiunilor
efectuate dupa deschiderea procedurii este la data de 15.04.2019.
6.Creditorii debitorului Casa de Editura şi Presa Euro Media SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.Termenul pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii: Termenul limită pentru
înregistrarea cererii suplimentare de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.05.2019. În temeiul art. 114
alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi
împotriva debitorului
8.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, depunerea şi comunicarea tabelului suplimentar de creanţe
este 10.06.2019.
8.1. Termenul de depunere la tribunal a contestatiilor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar.
8.2. Termenul limită pentru intocmirea Tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 08.08.2019.
8.3. Fixeaza termen de judecata în cauza pentru data de 19.09.2019, cam. 66, ora 9.
9. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor 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 nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Cererea de înscrierea 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 peadresa
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.
Crist Vest Audit SPRL - Szekely Maria Georgeta
Județul Bistriţa-Năsăud
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea DOLCIARIA MONTEL SRL, cod unic de înregistrare: 33669410
Convocare adunare generală a creditorilor debitorului S.C. Dolciaria Montel S.R.L.
Număr:1571, data emiterii: 16.04.2019
1.Date privind dosarul: Dosar numar: 1398/112/2018, Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal
2.Arhiva/registratura instanţei: Bistrița, Adresa: str. Alba Iulia, nr. 1, jud. Bistrița Năsăud.
Programul arhivei/registraturii instanţei 8.30 – 12.30
3.Debitor: SC Dolciaria Montel SRL, Sediul social: Bistrița, str. Libertății, nr. 41, jud. Bistrița Năsăud, Număr de ordine
în registrul comerţului J6/539/2014, Cod unic de înregistrare: 33669410.
4. Administrator judiciar: GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL, Cod de identificare fiscală: RO 23324014. Sediul
social: Oradea, str. Horea, nr. 42, jud. Bihor, prin ec. Țiril Oana, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenţă RSP 0337/2008. Tel: 0259-222.555; Adresa web: www.gmrgroup.ro, e-mail: office@gmrgroup.ro
5.Subscrisa, Global Money Recovery SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Dolciaria Montel
SRL, conform Minutei, din data de 23.01.2019 pronunţată de Tribunalul Bistrița Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 1398/112/2018, în temeiul art. 70, art. 71din Legea 85 /2014 privind
procedura insolvenței publică:
Convocare adunare generală a creditorilor debitorului S.C. Dolciaria Montel S.R.L.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Oradea, str. Horea, nr.42, jud. Bihor, în data de
25.04.2019 la ora 13:00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu procură specială autentică
sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii.
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în
format electronic, căruia i s-a încorportat, ataşat sau asociat semnătura electronică, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului.
Ordinea de zi:
1.Prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite;
2.Desemnarea Comitetului creditorilor;
3.Confirmarea administratorului judiciar GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL;
4.Aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar GLOBAL MONEY RECOVERY SPRL
Global Money Recovery SPRL -Ec. Țiril Oana
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