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Tabel definitiv actualizat de creanțe al debitoarei Virag Trend Aruhaz 2013 SRL 
Având în vedere planul de distribuire nr. 1 cu nr. 313 din data de 20.02.2019 și distribuirile efectuate, lichidatorul 
judiciar a procedat la actualizarea tabelului definitiv de creanțe al debitoarei Virag Trend Aruhaz 2013 SRL: 

Creditor 
Creanța 
solicitată 

Creanța 
acceptată 

Categoria 
% 

grupă 
% 

total 
Creanțe bugetare 

     
Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Satu Mare 
212.679,00 208.029,00 bugetară 100,00% 79,92% 

Total creanțe bugetare 212.679,00 208.029,00 
 

100,00% 79,92% 
Creanțe chirografare 

     
Banca Transilvania SA 35.350,06 32.900,06 chirografara 62,96% 12,64% 

Bazula Gyorgy 19.358,00 19.358,00 chirografara 37,04% 7,44% 
Total creanțe chirografare 54.708,06 52.258,06 

 
100,00% 20,08% 

Total general 267.387,06 260.287,06 
  

100,00% 
Lichidator judiciar, Euro Insolv SPRL 

Prin Iancu Vasile Sorin 
 

Județul Sălaj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea METALL-CONSTRUZIONI S.R.L., cod unic de înregistrare: 27928250 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr. 232/Data emiterii: 17/04/2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 380/84/2019, Tribunalul Sălaj, Judecător sindic: Santavan Liliana; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Zalău, str. T.Vladimirescu nr.12, judeţul Sălaj, număr de telefon 0260-611085, 
programul arhivei/registraturii instanţei: orele 8:30 - 12:30. 
3.Debitor: SC Metall-Construzioni SRL, cod de identificare fiscală 27928250, sediul social în Sat Hereclean, Comuna 
Hereclean, nr. 23/C, Camera 1, Județ Sălaj, număr de ordine în registrul comerţului J31/23/2011. 
4.Administrator special: nu s-a desemnat; 
5. Creditori:- 
6. Lichidator judiciar provizoriu: CII Dorner Peter Egon, cod de identificare fiscală RO 26863951, sediul social, Sat 
Baciu, Comuna Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, judeţul Cluj, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 
RFO I-3283/25.03.2016, tel 0733 038 766, E-mail: cii.dornerpeteregon@yahoo.com, Nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică, titular cabinet Dorner Peter Egon. 
7.Subscrisul: Cabinet Individual de Insolventa Dorner Peter Egon, în calitate de lichidator judiciar provizoriu al 
debitorului SC Metall Construzioni SRL, conform Încheierii Civile nr. 41/C din data de 12/04/2019, pronunţată de 
Tribunalul Sălaj, în dosarul 380/84/2019, în temeiul art. 99 alin. (1) şi (3) din Legea nr.85/2014 privind procedura 
insolvenţei: notifică: 
7.1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Metall Construzioni SRL, prin 
Încheierea Civilă nr. 41 din data de 12/04/2019, pronunţată de Tribunalul Sălaj, în dosarul 380/84/2019. 
Termenul pentru depunerea de către creditori a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
comunicarea notificării. 
7.2.Debitorul SC Metall Construzioni SRL 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 nr.85/2014. 
7.2. Creditorii debitorului SC Metall Construzioni SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24/05/2019. 
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. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea, comunicarea și publicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 21/06/2019. 
Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 7 zile de la 
data publicării acestuia în BPI. 
Termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creanţelor este 05/07/2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Sat Baciu, Comuna 
Baciu, str. Transilvaniei, nr. 171, judeţul Cluj, Data 10/07/2019, Ora 09:00, având ca ordine de zi: 1. Prezentarea 
situaţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetului Creditorilor; 3. Confirmarea lichidatorului judiciar, 4. Stabilirea 
retribuției lunare lichidatorului judiciar; 5. Stabilirea retribuției variabile lichidatorului judiciar. 6. Avansarea de sume 
de bani necesare acoperirii cheltuielilor de procedură și de continuare a procedurii debitoarei, conform art. 174 alin. 1 
din Legea 85 din 2014. 
Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Sălaj. 
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Informații 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. 
� Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
� Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoțesc 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 Sălaj. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200,00 lei. 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare 
pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2014). 

CII Dorner Peter Egon 
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