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Județul Galaţi 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea TALINACRIS SRL, cod unic de înregistrare: 11800408 

TRIBUNALUL GALATI 

SECTIA a II-a CIVILA 

DOSAR NR. 3712/121/2015 

Termen de control: 15.04.2019 

Raportul de activitate al lichidatorului judiciar al Talinacris SRL  

DEBITOR 

TALINACRIS SRL, în faliment, în bankruptcy, en faillite cu sediul în str. Brasov, nr. 75, jud. Galati, număr de ordine 

în registrul comerţului J17/310/1999 şi CUI 11800408. 

LICHIDATOR JUDICIAR 

SIERRA QUADRANT S.P.R.L. Filiala Bucureşti, cu adresa de corespondenta în Bucureşti, str. Traian, nr.2, 

Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap.3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO 25852407, e-mail: 

office.bucuresti@sierraquadrant.ro, reprezentat prin Asociat Coordonator Ing. Ovidiu Neacsu, desemnat prin incheierea 

de sedinta din data de 18.10.2016, pronunţată în şedinţă publică de Tribunalul Galati, în dosarul 3712/121/2015. 

ADMINISTRATOR SPECIAL 

Pricopi Andrei desemnat prin Hotararea Generala a Asociatilor nr. 26/15.04.2016. 

De la data ultimelor raportari pana în prezent, lichidatorul judiciar a efectuat urmatoarele demersuri: 

1. Sedinta Adunarii Creditorilor din data de 01.04.2019 

Lichidatorul judiciar a convocatat Adunarea Generala a Creditorilor pentru data de 01.04.2019, pentru a supune spre 

aprobare, urmatoarea ordine de zi: 

1. Stabilirea unei noi strategii de vânzare a bunurilor debitoarei; 

2. Prezentarea şi aprobarea noului regulament de vânzare. 

Raportul informativ nr. 2380/18.03.2019 intocmit de lichidatorul judiciar pentru sedinta adunarii generale a creditorilor 

a fost publicat în BPI şi comunicat prin posta electronica creditorilor inscrisi la masa credala a debitoarei Talinacris 

SRL  

Hotararea Adunarii Creditorilor a fost urmatoarea: 

Cu privire la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, hotararea adunarii creditorilor a fost în sensul aprobarii urmatoarei 

strategii de vanzare astfel: 

- 4 licitatii bilunare la pretul de 98,250 EUR, reprezentand 75% din 131.000 EUR; 

- 4 licitatii bilnare la pretul de 91.700 EUR, reprezentand 70% din 131.000 EUR; 

Aproba noua strategie de vanzare, propusa de lichidatorul judiciar, pentru bunurile mobile. 

Cu privire la punctul2 aflat pe ordinea de zi, hotararea adunarii creditorilor a fost în sensul aprobarii urmatorului 

regulament de vanzare astfel: 

- 4 licitatii bilunare la pretul de 98,250 EUR, reprezentand 75% din 131.000 EUR; 

- 4 licitatii bilnare la pretul de 91.700 EUR, reprezentand 70% din 131.000 EUR; 

Aproba noua strategie de vanzare, propusa de lichidatorul judiciar, pentru bunurile mobile. 

Lichidatorul judiciar a identificat ca în cuprinsul procesului verbal al sedintei adunarii creditorilor din data de 

01.04.2019 s-a strecurat o eroare materiala în sensul consemnarii gresit a votului exprimat de creditorul A1 Delta 

Finance SA sens în care s-a intocmit o erata a procesului verbal din data de 01.04.2019 ce a fost publicata în Buletinul 

Procedurilor de Insolventa sub nr. 7534/11.04.2019. 

Depunem anexat prezentului raport de activitate, Procesul Verbal al sedintei adunarii creditorilor din data de 01.04.2019 

astfel cum a fost publicat în BPI sub nr. 6624/01.04.2019 şi Erata la procesul verbal publicata în BPI sub nr. 

7534/11.04.2019 ( anexa 1) 

2. Solicitari adresate judecatorului sindic 

Solicitam acordarea unui nou termen de judecata pentru continuarea demersurilor de valorificare în conformitate cu 

hotararea Adunarii Creditorilor din data de 01.04.2019.  

Lichidator judiciar 

Sierra Quadrant Fil. Bucuresti SPRL 

ing. Ovidiu Neacsu 

 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea MONDOSCARPA SRL, cod unic de înregistrare: 21593199 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 

Număr:602, data emiterii:11.04.2019 

1.Date privind dosarul nr. 3563/97/2018, Tribunal Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și 

Fiscal, 

Judecător sindic: Iftimuș Adina Camelia. 

2.Arhiva/registratura instanței: Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 

arhivei/registraturii instanței luni-vineri: 8
00

–10
00

, 12
00

–14
00

. 
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3.Debitor: SC Mondoscarpa SRL, cod de identificare fiscală 21593199, cu sediul social în Hunedoara, Bd. Traian, nr. 

11, jud. Hunedoara, număr de ordine în registrul comerțului J20/591/2007. 

3.1 Administrator special: nu a fost desemnat. 

4.Creditor: SC Rony Force Security SRL, cu sediul în Hunedoara, str. 9 Mai, nr. 17 Bis, jud. Hunedoara. 

5.Administrator judiciar: General Activ Expert IPURL, cod de identificare fiscală 26745247, cu sediul social în 

Petroșani, str. Carpați, bl.2, sc.7, ap.1, jud. Hunedoara, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO II-

0452, tel/fax: 0254541686; e-mail:generalactivexpert@yahoo.com, nume și prenume reprezentant administrator judiciar 

persoană juridică: Balaș Dana Elisabeta. 

6.Subscrisa General Activ Expert IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului SC 

Mondoscarpa SRL, desemnată prin Sentința nr. 194/F/2018 pronunțată în data de 04.04.2019, în dosarul nr. 

3563/97/2018, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în 

temeiul prevederilor art.100 din Legea nr. 85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, 

notifică: 
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva debitorului SC Mondoscarpa SRL, prin Sentința nr. 

194/F/2018 pronunțată în data de 04.04.2019, în dosarul nr. 3563/97/2018, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, Secția 

a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal. 

7.1.Debitorul SC Mondoscarpa SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii generale a 

insolvenței să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.67 alin.(1) din Legea 85/2014. 

7.2. Creditorii debitorului SC Mondoscarpa SRL, care au înregistrat creanțe împotriva averii debitorului, trebuie să 

procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 

7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 17.05.2019. În 

temeiul prevederilor art.114 alin.1 din Legea privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, nedepunerea 

cererii de admitere a creanței până la termenul anterior menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele 

deținute împotriva debitorului. 

7.2.2.Alte termene stabilite de către judecătorul sindic prin sentința de deschidere a procedurii generale a insolvenței: 

Termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului 

preliminar de creanțe este date de 06.06.2019. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestații la tabelul 

preliminar al creanțelor este de 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvență. 

Termenul de definitivare a tabelului creanțelor este data de 28.06.2019. Prima ședință a adunării creditorilor va avea loc 

la sediul Tribunalului Hunedoara, la data de 11.06.2019, ora 13.30, având ca ordine de zi: 1.Prezentarea situației 

debitorului de către administratorul judiciar; 2.Alegerea comitetului creditorilor, conform art.50 alin.4 din legea privind 

procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență; 3.Alegerea președintelui comitetului creditorilor; 

4.Confirmarea/desemnarea administratorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia. 

8.Deschiderea procedurii generale a insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Hunedoara. 

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 privind procedurile de 

prevenire a insolvenței și de insolvență. 

 Cererea de înscrierea 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 lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poștă. 

 În cazul în care se solicită înscrierea în Tabelul preliminar a dobânzilor, penalităților sau a altor accesorii se va 

depune anexat cererii modalitatea de calcul a acestora, cu mențiunea că nu vor putea fi incluse în tabelul preliminar 

accesorii calculate după data deschiderii procedurii de insolvență, fiind aplicabile dispozițiile art.80 din Legea 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Hunedoara, Secția a II-a Civilă de Contencios 

Administrativ și Fiscal. Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Informații cu 

privire la achitarea taxei de timbru se pot găsi pe portalul instanței la secțiunea “Informații de interes public”. 

Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau 

măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului sau bunurilor sale, cu excepțiile 

prevăzute de lege (art.75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență). 

Administrator judiciar, 

 General Activ Expert IPURL,  

prin asociat coordonator Balas Dana Elisabeta 

 

 

 

 

 

Administrator
Highlight




