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Județul Olt 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea GABRIOTI SRL, cod unic de înregistrare: 16732983 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvență 

Nr. 407/09.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 663/104/2019 

Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă;Judecător sindic: Nuti Florentina Olt Mesina 

2.Arhiva/registratura instanței: Adresă: Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2, jud. Olt 

Tel.: 0249/414.989. Program: 8:00-12:00 

3.Debitor: Gabrioti srl 

CIF: 16732983; nr. de ordine în Registrul Comerțului: J28/576/2004 

Sediu: Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 10, jud. Olt 

4. Administrator judiciar: Igf Expert Consult Ipurl; CIF: 15069590; RFO 11-0211/2006 

Sediu: Slatina, str. Cuza Vodă, nr. 40, jud. Olt; Adresa de corespondență: Slatina, str. Drăgănești, nr. 16, bl. 16, sc. B, 

ap. 1, jud. Olt 

Tel.: 0723/242.964; Fax: 0317800281/0249410151; E-mail: office@igfexpert.ro 

Nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Ionescu Alin 

5. Subscrisa Igf Expert Consult Ipurl în calitate de administrator judiciar al debitorului Gabrioti srl conform încheierii 

6/01.04.2019 pronunțată de Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 663/104/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) 

și/sau alin. (2) și art. 100, alin.(1) și urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) și art. 67 alin. (1) sau, după 

caz, art. 72 alin. (6), art. 74 și art. 67 alin. (2) din același act normativ notifică: 

6. Deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului Gabrioti srl prin încheierea nr. 6/01.04.2019 pronunțată de 

Tribunalul Olt, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 663/104/2019. 

6.1. Creditorii au posibilitatea de a formula opoziție la încheierea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la 

primirea notificării.  

7.Creditorii debitorului Gabrioti srl pot depune cerere de admitere a creanței în condițiile următoare: 

7.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanței este 13.05.2019. 

7.2. Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului 

preliminar al creanțelor este 03.06.2019. Termenul de depunere a contestațiilor la creanțe este de 7 zile de la publicarea 

tabelului preliminar în BPI. 

7.3. Termenul limită pentru întocmirea, înregistrarea la tribunal și publicarea în BPI a tabelului definitiv al creanțelor 

este 24.06.2019. 

Informații suplimentare 

• În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a 

creanței în tabelul preliminar” cu respectarea dispozițiilor art. 104 alin(1) din Legea 85/2014. 

• 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. 

• Cererea de înscriere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poștă pe adresa 

instanței, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar și unul pentru a rămâne la dosar, cu 

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

• Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei 

judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 

Restricții pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită 

pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014). 

Administrator judiciar 

Igf Expert Consult Ipurl 

prin asociat coordonator 

Ionescu Alin 

 

Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea EDY DISTRIBUTION GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 19241131 

Proces verbal 

încheiat astăzi data de 08.04.2019 

cu ocazia adunării creditorilor societății SC Edy Distribution Group SRL, în insolvență 

Nr.: 485 /08.04.2019 

Astăzi, data de 08.04.2019 ora 12,00 la sediul administratorului judiciar din Timișoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7, ap. 3 a 

avut loc Adunarea Creditorilor. Convocarea creditorilor s-a făcut prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 

prin anunț în Ziarul Actualitatea de Lugoj şi prin Buletinul Procedurilor de Insolvență. La ora şi data stabilita au fost 

prezenți următorii: Din partea administratorului judiciar: d-na c.j. Miriana Mircov. Din partea creditorilor se prezintă 

Administrator
Highlight




