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În probațiune: Proces Verbal Adunare Creditori 28.03.2019; Erată publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă; 
dovada comunicare către creditori; 

Lichidator judiciar provizoriu SC Lăcătușeria Kuznetov SRL 
CH Insolvency I.P.U.R.L 

 
Județul Bistriţa-Năsăud 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GEVOLT ELECTRIC SRL, cod unic de înregistrare: 30540967 

Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală 
Nr.1106 data emiterii: 16.04.2019 

Termen de procedură: 13.06.2019 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 363/112/2019, Tribunalul Bistrița-Năsăud, Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal. 
2.Arhiva/registratura instanței: str. Alba Iulia, nr. 1, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, Număr de telefon 0263-213528, 
Programul arhivei/registraturii instanței 9.00-12.00. 
3.Debitor: GEVOLT ELECTRIC SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în cu sediul în 
Mun. Bistriţa, loc. Viișoara, str. Calea Dejului, nr. 148, jud. Bistriţa-Năsăud, număr de ordine în Registrul Comerțului 
J6/507/2012, având C.U.I. 30540967. 
4. Administrator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, str. Calea Turzii nr. 74 – 76, et. 2, jud. 
Cluj, având număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă IIA0339 și CIF RO28531126, tel./fax 0364-
412631/2, E-mail: office@rtz.ro. 
5. Subscrisa: RTZ & Partners S.P.R.L., desemnată în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului 
GEVOLT ELECTRIC SRL, prin Hotărârea Civilă nr. 226/05.04.2019 a Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a, în 
dosarul cu nr. 363/112/2019, în temeiul art. 42 din Legea 85/2014, comunică prezenta: 

Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală 
Având în vedere faptul că, la data de 05.04.2019, prin Hotărârea Civilă nr. 226/2019, Tribunalul Bistrița Năsăud a 
dispus deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de societatea 
GEVOLT ELECTRIC SRL în dosarul nr. 363/112/2019, desemnând în calitate de administrator judiciar provizoriu pe 
RTZ & Partners SPRL, prin prezenta vă comunicăm următoarele: 
A. Începând cu data deschiderii procedurii de insolvenţă, debitoarea GEVOLT ELECTRIC SRL se află sub incidența 
dispozițiilor Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014. 
A.1. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de 
drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii 
debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea 
cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora este posibilă doar în cazul desființării hotărârii de 
deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile 
art. 178 din Legea nr. 85/2014. 
A.2. Vă informăm că, în vederea recuperării creanţelor lor, creditorii au posibilitatea declarării acestora pentru a fi 
înscriși în Tabelul Preliminar al Creanţelor, în condiţiile art. 102 din Legea nr. 85/2014. 
În condiţiile în care dvs./societatea/instituţia dumneavoastră are o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior 
datei de 05.04.2019, evidenţiem că sunteţi îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 
85/2014 (strict pentru creanţe născute anterior datei de 05.04.2019), care va trebui să respecte condiţiile art. 104 din 
Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă: 
➢ indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă, persoane contact, numere de 
telefon, email, fax); 
➢ suma solicitată (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care este compusă creanţa şi modalitatea de calcul a 
acesteia); 
➢ temeiul creanței (contract, facturi, procese-verbale de predare-primire, avize expediţie, etc.); 
➢ indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii (sancţiunea neindicării clare a garanţiilor sau neprobării 
acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară); 
➢ posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului judiciar restituirea titlurilor 
originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original 
despre prezentarea acestora. 
Potrivit prevederilor art. 103 din Legea 85/2014, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de 
deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a 
procedurii. Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. Creanţele 
nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe 
la distribuiri de sume în măsura îngăduită de lege. 
Vă atragem atenția că în baza alin. (2) de la art. 104, TOATE documentele justificative ale creanţei/înscrisurile de care 
înţelegeţi să vă folosiţi trebuie depuse până la termenul limită de înregistrare a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea 
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acestei dispoziţii este sancționată cu decăderea din dreptul de a mai depune aceste înscrisuri. 
Cererea de creanţă va fi întocmită în dublu exemplar (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi 
comunicat administratorului judiciar) şi trebuie înregistrată la registratura Tribunalului Bistrița Năsăud sau transmisă 
prin serviciul poştal pe adresa instanței: str. Alba Iulia, nr. 1, Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud (programul 
arhivei/registraturii instanței 9.00-12.00). 
Exemplarul destinat administratorului judiciar poate fi comunicat şi în mod direct acestuia prin serviciul poştal la adresa 
administratorului judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 74 – 76, et. 2, 
jud. Cluj, telefon 0364.412.631, fax 0364.412.632, email: office@rtz.ro. 
La exemplarul care urmează a rămâne la dosarul cauzei i se va ataşa dovada în original (sub sancțiunea anulării cererii 
ca netimbrată), a achitării unei taxe de timbru în sumă de 200 lei, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local 
„taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul, iar 
exemplarului destinat administratorului judiciar i se va atașa dovada achitării taxei de timbru în sumă de 200 lei, în 
copie. 
A.3. În conformitate cu dispoziţiile Tribunalului Bistriţa-Năsăud, termenul limită pentru depunerea cererilor de 
admitere a creanţelor este data de 05.05.2019. Nerespectarea acestui termen este sancţionată cu decăderea, potrivit 
dispozițiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
data de 15.05.2019. 
În conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin. (2) din Legea 85/2014, contestaţiile la tabelul preliminar pot fi depuse în 
termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Sub sancţiunea anulării, 
contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei de timbru, precum şi de toate înscrisurile de care partea 
înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor 
care nu se află în posesia părţii sau nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. 
Termenul pentru definitivarea tabelului de creanţe şi soluționarea tuturor contestațiilor la tabelul preliminar este data de 
10.06.2019. 
De asemenea, vă informăm că la data de 20.05.2019, ora 16:00, la sediul administratorului judiciar din Cluj Napoca, 
Calea Turzii, nr. 74 – 76, et. 2, jud. Cluj va avea loc prima Adunare Generală a Creditorilor societății Gevolt Electric 
SRL, cu următoarea ordine de zi: 
(1) Prezentarea stadiului procedurii de insolvență a debitoarei; 
(2) Stabilirea componenței Comitetului Creditorilor; 
(3) Confirmarea RTZ & PARTNERS S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar pentru a instrumenta procedura de 
insolvență a debitoarei; 
(4) Stabilirea retribuției administratorului judiciar; 
(5) Prezentarea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au atras starea de insolvență a societății debitoare 
Creditorii pot fi reprezentați în ședință prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari 
și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Creditorii pot vota și prin 
corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a 
încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat 
prin orice mijloace până în ziua fixată pentru exprimarea votului, lichidatorului judiciar. 
În cazul existenței unor nelămuriri sau pentru comunicarea unor informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne 
contactați la datele din antetul prezentei, respectiv la nr. de telefon 0364.412.631, nr. fax 0364.412.632, adresă de email 
office@rtz.ro. 

 Semnătura 
 
Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea 313 SAFETY SECURITY & FIRE SRL, cod unic de înregistrare: 27081767 
România  
Tribunalul Bucureşti  
Secţia a VII a Civilă  
Bucureşti, sector 6, Splaiul Independenţei, nr. 319L, clădirea B, cam. E29 
Dosar nr. 28607/3/2014/a4 
Termen 02.10.2019 

Citaţie 
emisă la: ziua 12 luna 04 anul 2019 

RECLAMANT 
1. NR DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI, ÎN REPREZENTAREA 
ADMINISTRAŢIEI SECTOR 6 A FINANŢELOR PUBLICE - sector 2, Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40 
PÂRÂT 
2. NR IONESCU MIRCEA-FLORICA - sector 6, Bucureşti, Bd. Timisoara, nr. 69A, bl. C13B, sc. 1, et. 6, ap. 25 
Notă: cu menţiunea că are (au) obligaţia să depună întâmpinare în termen de 15 zile de la primirea comunicării 
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