BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8350/23.04.2019
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea TELEGRAF ADVERTISING SRL (FOSTA CONPRESS CONSTRUCT SRL), cod unic de
înregistrare: 6742971
Notificarea deschiderii procedurii de faliment
Nr.: 203 data emiterii: 23.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 1290/118/2017 Tribunal Constanța Secţia a II – a Civilă
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa str. Traian nr. 31 Constanța Număr de telefon 0241 551345, programul
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri: 8.30-12.30
3.Debitor: TELEGRAF ADVERTISING SRL, Cod de identificare fiscală 6742971, sediul social str. Ion Roată nr. 3
Constanța, Număr de ordine în registrul comerţului J13/4481/1994
4.Creditori: conform tabel definitiv.
5.Lichidator judiciar: DOVÎNCESCU IPURL, Cod de identificare fiscală 37423808, sediul social str. Unirii nr. 114 bl.
U4 sc. D ap. 61 Constanța, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă II0891 tel./fax 0744 371137, 0341
431632, E-mail dovincescu.ipurl@yahoo.com,
6.Subscrisa DOVÎNCESCU IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului TELEGRAF ADVERTISING SRL,
conform Sentinței civile nr. 590 din data de 2.04.2019 pronunţată de Tribunalul Constanța, secţia a II – a Civilă, în
dosarul 1290/118/2017, în temeiul art. 146 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei
Notifică
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare și
nici unul dintre celelalte subiecte de drept îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare.
7.1. Debitorul TELEGRAF ADVERTISING 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 privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului TELEGRAF ADVERTISING SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanțe împotriva
debitorului în perioada de observație sau ulterior, în perioada de reorganizare și până la deschiderea procedurii
falimentului, 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 în tabelul suplimentar al creanțelor este
17.05.2019. În temeiul art. 76 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 sentința de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor
este 18.06.2019. Termenul limită pentru depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii este de 7 zile
de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este
18.07.2019.
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Constanța 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 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.
9. 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).
Dovîncescu IPURL
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