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Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PRIMA FOOD SRL, cod unic de înregistrare: 29346283 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr.394/03/ Data 22.04.2019 

1.Date privind dosarul: nr.3559/99/2018 (186/2018), Tribunalul Iaşi, Secţia Civilă-Faliment, Judecător-sindic Dan 
Artenie 
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Iaşi, str. Elena Doamna, nr.1A, Jud. Iaşi 
3.Debitor: SC Prima Food SRL; În faliment/In bankruptcy/En faillite, cu sediul social: loc. Iaşi, str. Olt, nr.32, jud. Iaşi, 
cod de identificare fiscală: 29346283, nr.de înregistrare la O.R.C. J 22/2068/2011 
4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda, cu sediul ales în loc. Oneşti, str. Aleea 
Zorelelor, nr.1, bl.1, sc.H, ap.70, jud. Bacău, nr.de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale : 0961; CIF 
39177947, tel/fax 0334.410267; mobil 0744.806548; email iolanda.subtirelu@gmail.com, nume şi prenume 
reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Subţirelu Iolanda 
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda cu sediul în loc. Oneşti, str. Aleea Zorelelor, nr.1, bl. 1, 
sc. H, ap. 70, jud Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Prima Food SRL desemnat prin Sentinţa civilã nr.583 
din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.3559/99/2018, în temeiul art. 147 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã notifică 
6. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC Prima Food SRL prin Sentinţa civilã 
nr.583 din data de 17.04.2019 pronunţată de Tribunalul Iaşi în dosarul nr.3559/99/2018. 
6.1. Creditorii debitorului SC Prima Food SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea unor cereri prin care să solicite admiterea creanţelor acestora născute după data deschiderii procedurii 
insolvenţei, (respectiv 27.06.2018), în condiţiile următoare: 
6.1.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de înscriere a creanţelor este 03.06.2019. 
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage, în ceea ce priveşte creanţa/creanţele pe 
care le deţineţi împotriva debitorului:decăderea din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor, pierderea calităţii de 
creditor îndreptăţit să participe la procedură. În temeiul art. 80, alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită 
generic accesorii , nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii. 
6.1.2.Alte termene stabilite prin Sentinţa civilă nr.583 din data de 17.04.2019: 
- Termenul limită de verificare a creanţelor nãscute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 04.07.2019. 
- Termenul limitã pentru depunerea contestaţiilor la creanţele nãscute în cursul procedurii este 25.09.2019. 
- Termenul limitã pentru solutionarea contestaţiilor, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor 
este 25.09.2019. 
- Termenul pentru continuarea procedurii este 25.09.2019. 
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 suplimentar" cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă : 
(1) Cererea va cuprinde numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, precum şi 
menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. 
(2) Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele 
care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
(3) 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 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. 
(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iaşi, secţia civilă. 
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 de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare 
sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului (art.75, alin.1, teza 1 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă). 

Cabinet Individual de Insolvenţã Subţirelu Iolanda în calitate de lichidator judiciar al SC Prima Food SRL 
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