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In insolventa, în insolvency, en procedure collective 
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolventa 

Număr: 40, data emiterii: 15.04.2019 
1.Date privind dosarul:Număr dosar: 1065/121/2019,Tribunalul Galați, Secţia a- II-a Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Galati, str. Brăilei nr.153, jud. Galaţi; 
3.1.Debitor: Geochis SA, cu sediul în Sat Sendreni nr.455, cam.1, jud. Galati, CUI: 28363766, J17/500/2011; 
3.2. Administrator special: nu este desemnat. 
4.Creditori: - 
5.Administrator judiciar: C.I.I. Mocanu Valeriu – Bogdan, CIF21402221, sediul social în Tecuci, str. Libertăţii nr.17, 
bl. O1A, parter, jud. Galaţi, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B3241, tel. 0765/473.209, e-
mail: mocanubogdanlichidari@yahoo.ro; 
6.Subscrisa: C.I.I. Mocanu Valeriu Bogdan în calitate de administrator judiciar al debitorului Geochis SA conform 
Hotărârii intermediare nr.73 din data de 08.04.2019, pronuntata în dosarul nr. 1065/121/2019, în temeiul art.99 alin.(1) 
şi art. 100 din Legea 85/2014, notifica: 
7.Deschiderea procedurii generale de insolventa împotriva debitorului Geochis SA prin Hotărârea intermediară nr.73 
din data de 08.04.2019, pronuntata în dosarul nr. 1065/121/2019. 
7.1. Creditorii debitorului Geochis SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 22.05.2019. În 
temeiul art.114alin (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţin creditorii împotriva debitorului. 
7.3. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor 
este 11.06.2019. 
 Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 05.07.2019. 
8. Adunarea creditorilor: se notifică faptul că Adunarea creditorilor, convocată de judecătorul sindic, va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din Tecuci, str. Libertăţii nr.17, bl. O1A, parter, jud. Galaţi, la data de 17.06.2019, ora 
12ºº şi convoacă creditorii debitorului.  
Termen administrativ de control pentru verificarea stadiului procedurii la data de 12.08.2019. 
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
tribunal„Cerere de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.104 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 postă 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 postă, fax sau prin e-mail. 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 200,00 lei. Restricţii pentru 
creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de 
executare silita pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art.75 din Legea 85/2014). 

Administrator judiciar, C.I.I. Mocanu Valeriu Bogdan 
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Tribunalul Specializat Mureş 
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Comunicare 
sentinţa nr. 40/c 

pronunţată la data de 21 martie 2019 
Către, 
CONTESTATOR 
AUTORITATEA PT ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - A.V.A.S. - sector 1, Bucureşti, CPT. AV. 
ALEXANDRU ŞERBĂNESCU, nr. 50- 
COMITET CREDITORI PRIN PREŞEDINTE 
 A.A.A.S Bucureşti- Bucureşti, com. sector 1, str. Cpt Alexandru Şerbănescu, nr. 50-preşedinte 
Municipiul Iaşi-D.E.F.P.I cu sediul în Iaşi. B-dul Ştefan cel Sfânt, nr.15, jud. Iaşi;membru  
E-ON Moldova Furnizare SA-cu sediul procesual ales în Iaşi, str. Ciurchi, nr.148-150, jud. Iaşi;-membru  
Apa Vital SA )(fostă R.A.J.A.C), cu sediul în Iaşi, str. M-Costăchescu, nr.6, jud. Iaşi-membru  
Sindicatul Fortus prin preşedinte Flondor Adrian, cu sediul în loc.Iaşi, B-dul Poitiers, nr.10, jud. Iaşi-membru 
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