BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 6939/04.04.2019
Județul Teleorman
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea D.S. CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 34567590
Notificare privind deschiderea procedurii falimentului
Nr.1068/03.04.2019.
1.Date privind dosarul:Nr. dosar 218/87/2019 ; Tribunal Teleorman ; Secţia Civilă, Judecător sindic Petrică Gudac
2. Arhiva/registratura instanţei:Adresa :Alexandria, str. Independenței, nr.22, jud. Teleorman
3.1. Debitor: S.C. D.S. CONSTRUCT S.R.L. Cod de identificare fiscală 34567590; sediul social Roșiori de Vede, str.
Gugești, nr.4, jud. Teleorman; Număr de ordine în registrul comerţului : J34/228/2015
4. Lichidator judiciar: FORINSOLV S.P.R.L., Cod de identificare fiscală 34849788 ; sediul social Craiova, str.
A.I.Cuza, nr.46, bl. 10 A parter; Număr de înregistrare RFO II-0820, Tel/Fax 0351/417063, E-mail:
office@forinsolv.ro, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Babov Vladimir
5. Subscrisa FORINSOLV S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. D.S. CONSTRUCT S.R.L..,
conform Sentinței nr.135/01.04.2019 pronunţată de Tribunalul Teleorman, secţia Civilă, în dosarul 218/87/2019, în
temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin. (1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate
cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act
normativ
6. Inițiatorul cererii de deschidere a procedurii: AJFP Teleorman notifică
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului S.C. D.S. CONSTRUCT S.R.L. prin
Sentința nr. 135/01.04.2019 pronunţată de Tribunalul Teleorman, secţia Civilă, în dosarul 218/87/2019.
6.1. Debitorul S.C. D.S. CONSTRUCT S.R.L. 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.
6.2. Creditorii debitorului S.C. D.S. CONSTRUCT S.R.L. , trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia,
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitorului este 16.05.2019 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.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii : Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea şi comunicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 24.05.2019. Termenul pentru soluţionarea
eventualelor contestaţii, pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor şi publicarea în BPI 18.06.2019. Data primei
ședințe a Adunării creditorilor care va avea ca ordine de zi confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea onorariului
acestuia, 29.05.2019.
7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângăTtribunalul Giurgiu 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 privind procedura 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 administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la
dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul 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.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 din Legea privind procedura insolvenţei).
Forinsolv SPRL, prin Ghindeanu Ana Dalia
Județul Timiş
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea GRANOLA SRL, cod unic de înregistrare: 24472299
Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a insolvenței
Nr. 2206/ 04.04.2019
1.Date privind dosarul: nr dosar 668/30/2019; Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă; Judecător sindic: Loredana Neamtu;
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Ţepeş Vodă nr. 2 A,Timişoara, jud. Timiş; programul arhivei: Luni –
Vineri; orele 08.30 – 12.30.
3.1.Debitor: Granola S.R.L., cu sediul social in Timisoara, str. Ecoului, nr. 9, bloc 138, ap.1, jud. Timis, inregistrata la
O.R.C. Timis sub nr. J35 /3314/2008, CUI 24472299;
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, situat în Timişoara, Bv. Revoluţiei, nr.
3, ap. 5, jud. Timiş, CIF: 19918744; Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B2212; Tel.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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0722.588.636, fax 0256/433.443, e-mail insolventa@petrisordaogaru.ro;
5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu, în calitate de lichidator judiciar al debitorului
Granola SRL, conform încheierii nr. 249/ 07.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, în dosarul
nr. 668/30/2019, în temeiul art. 147 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 Notifică:
6. Deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Granola SRL, prin încheierea nr. 249 /
07.03.2019, pronunţată de Tribunalul Timiş, Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 668/30/2019.
7.1. Creditorii debitorului Granola S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: 22.04.2019 În temeiul art. 114 din Legea nr.
85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 03.05.2019. Termenul pentru depunerea
eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este de 7 zile de la data publicării în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 27.05.2019
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: 06.05.2019, ora 12.00, în loc.
Timişoara, Bv. Revoluţiei, nr. 3, ap. 5, jud. Timiş, având ca ordine de zi:
a. Prezentarea situaţiei juridice şi economice a debitorului
b. Confirmarea practicianului în insolvenţă desemnat de judecătorul sindic ;
9. Deschiderea procedurii simplificate de insolvență se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Timiş.
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 din Legea nr. 85/2014.
- 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 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 200 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014).
Granola S.R.L. Prin Lichidator judiciar
Cabinet Individual de Insolvenţă Dăogaru Petrişor-Liviu.
Județul Tulcea
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CRISTALMIN SRL, cod unic de înregistrare: 13240692
Dosar nr. 1042/88/2018
Debitor: SC Cristalmin SRL
J36/223/2000, CUI: 13240692
-în insolvenţă, in insolvency, en procedure collectiveConvocare adunare creditori
Nr. 410/04.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1042/88/2018 ,Tribunalul Tulcea- Judecător sindic.
2.Arhiva/registratura instanţei: municipiul Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, telefon/fax 0240/518.544.
3.Debitor: S.C. CRISTALMIN S.R.L., cu sediul social în oras Macin, str. 1 Decembrie, nr. 60, jud. Tulcea,
J36/223/2000, CUI 13240692,
4.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvență Apetrei Mărioara, C.I.F. RO 33344280, sediul in Iaşi, Bd.
Socola, nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iaşi, Număr RFO I-1372/2014; Tel/Fax: 0232/250.220, ciiapetrei@
yahoo.ro, reprezentant administrator judiciar Apetrei Mărioara
5.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Apetrei Mărioara, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C.
Cristalmin S.R.L., conform Sentinţei Civile nr. 1313/28.09.2018, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosar
1042/88/2018, în temeiul disp. art 47 şi urm. din Legea 85/2014 convoacă adunarea creditorilor debitorului SC
Cristalmin SRL. Şedinţa adunării creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Iasi, Bd. Socola,
nr. 14, bl. C3, sc. A, parter, ap. 3, jud. Iaşi. Data: 17.04.2019; Ora: 10.00. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul şedintei
prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu
delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Conform prevederilor art.48, alin.4 din Legea 85/2014, creditorii pot vota şi
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat
semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace până în ziua fixată
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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