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Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TERMOGAZ COMPANY SA, cod unic de înregistrare: 12449721 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Număr.: 327, data emiterii: 18.04.2019 

1.Date privind dosarul: nr. dosar 4374/97/2013, Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ 
şi Fiscal, Judecător sindic: Duca Corina.  
2.Arhiva/registratura instanţei: str. 1 Decembrie, nr. 35, loc. Deva, jud. Hunedoara, telefon 0254/211574, programul 
arhivei/registraturii instanţei luni-vineri : 8:30 – 11:30 , 08:30 – 13:00. 
3.1.Debitor: SC Termogaz Company SA, cod de identificare fiscală 12449721, sediul social în Haţeg, str. Victor Babeş,  
nr.101,  judeţul Hunedoara, număr de ordine în registrul comerţului J20/839/1999. 
3.2.Administrator special: Rusan Ioan. 
4.Creditori: -.   
5. Lichidator judiciar: Heral Consult IPURL, cod de identificare fiscală RO20965561, cu sediul social în Orăştie, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 4, jud. Hunedoara, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. 
RFO II-0090, tel/fax: 0254/240807; 0254/206241, e-mail: heral_consulting@yahoo.com, nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică: Herlea Radu Petre. 
6. Subscrisa: Heral Consult IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Termogaz Company SA, conform 
sentinței nr. 199/F/2019 din data de 10.04.2019, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal,  în dosarul nr. 4374/97/2013 în temeiul art. 107 alin (1) lit.C din Legea privind procedura 
insolvenţei: notifică: 
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost cererea administratorului judiciar prin care  s-a 
propus intrarea debitorului în faliment. 
7.1.Debitorul SC Termogaz Company SA are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
7.2.Creditorii debitorului SC Termogaz Company SA, 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 înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 
20.05.2019. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până 
la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului. 
7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor este 20.06.2019. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanéle n[scute 
]n cursul procedurii este 09.07.2019. Termenul limită pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor este 19.07.2019.  
8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara 
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 suplimentar" cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
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. 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. 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 debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei). 

Lichidator judiciar Heral Consult IPURL,  
prin Herlea Radu Petre 

 
Județul Iaşi 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea LACTIS SA, cod unic de înregistrare: 1977012 

Convocare comitet creditori 
Nr.: 362 data emiterii: 22.04.2019 

1. Dosar: nr.4021/99/2007 (103/2007), cu termen la 16.05.2019, Tribunalul Iaşi. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa str. Elena Doamna nr.1A, Iaşi, jud. Iaşi. 
3. Debitor: SC Lactis SA, C.I.F. 1977012, J22/437/1991, sediul în Iaşi, Bd. Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi. 
4. Administrator special: Badita Simona Iuliana. 
5. Membrii Comitetului Creditorilor: Administratia Județeană a Finantelor Publice Iaşi, Iaşi, str. A. Panu nr.26, jud. Iaşi, 
Municipiul Iaşi – D.E.F.P.L., Iaşi, Bd. Stefan cel Mare şi Sfant nr.15, jud. Iaşi, Statiunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricola Podu Iloaiei, Podu Iloaiei, str. Naţionala nr.87, jud. Iaşi. 
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