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   Creanta Temei legal - ordinea de distribuire 
Nr. 
Crt 

Creditor Sediu 
Creanta 
solicitata 

Creanta 
Acceptata 

Caracteristici Temei legal 

28 

Unitatea 
Administrat

iv 
teritorială 

Sprâncenata

Com. 
Sprâncenata, 

jud. Olt 
99.717,13 71.967,76 Chirografară 

Art.161 pct.8 – 
Creanța se întemeiază pe 
Tranzactia incheiata în 

27.01.2016 intre Primaria 
Sprancenta şi debitoare, prin 
care debitoarea se angaja sa 
execute rampe de acces în 
cuantum de 24.478 lei şi sa 

achite 47.450 lei, insumand un 
total de 71,967lei; în tranzactie 

se mentiona ca lucrarile vor 
incepe nu mai tarziu de 

15.04.2016, situatie în care 
penalizarile calculate pana la 

30.04.2016 nu au nici o 
justificare şi nu exista nici un 
calcul şi precizare a temeiului 
privind penalitatile de 27.749 

lei solicitate. 

 
Total 

Creanțe 
Salariale 

 225.836 126.950   

 
Total 

Creanțe 
Bugetare 

 879.428,14 879.428,14   

 
Total 

Creanțe 
Garantate 

 4.450.931,52 

4.450.931,52 
din care cu 
drept de vot 
1.570.639,52 

  

 

Total 
Creante 

Chirografar
e 

 6.294.232,43 2.434.562,30   

 

Total 
Creanțe din 
perioada de 
observație 

 768.627,38 424.282,71   

 
Total 

creante 
 12.619.055,47 

8.316.154,67 
din care cu 
drept de vot 
5.363.894,91 

  

Notă: Rectificarea se referă la poz.28 – creanța UAT Sprâncenata, creditor care nu a fost notificat şi conform art.42 
alin.(3) din Legea 85/2014 este de drept în termenul de depunere a cererii de admitere a creanței, iar după analizarea 
declarației de creanță lichidatorul judiciar a înscris creditorul cu suma de 71.967,67 lei. 

Forinsolv SPR.L prin Ghindeanu Ana Dalia 
 

2. Societatea TERRA MAGMAR MARKET S.R.L., cod unic de înregistrare: 32263420 
Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă pentru  

debitorul SC Terra Magmar Market SRL 
Nr. 266/10.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1198/63/2019, Tribunalul Dolj, Secţia II Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Craiova, str. Brestei, nr.12, judeţ Dolj, Număr de telefon: 0251/418.322 
Programul arhivei/registraturii instanţei 800 -1300 Tribunalul Dolj. 
3.Debitor: SC Terra Magmar Market SRL, Cod de identificare fiscală: 32263420, sediul social: Mun. Craiova, Calea 
Bucureşti, nr. 38, bl. P 2, sc 1, ap 4, judeţul Dolj, Număr de ordine în registrul comerţului: J16/1467/2013 
4.Creditori şi potenţiali creditori: Nicodorel SRL, Abatorul Peris SA, AJFP Dolj, Primăria mun. Craiova  
5.Administrator judiciar: Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, cod de identificare fiscală RO 
2653240, cu sediul social în Craiova, str. Sf Dumitru, nr. 3, judeţul Dolj, tel./fax 0351.444.544, 0721.85.85.54, E-mail 
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colhonandreea@yahoo.com, repzentant administrator judiciar persoană juridică fiind Andreea Mihaela Colhon asociat 
coordonator. 
6.Subscrisa: Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, în calitate de administrator judiciar al 
debitorului SC Terra Magmar Market SRL, conform încheierii din 09.04.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia II 
Civilă, în dosarul 1198/63/2019, în temeiul art. 72 şi urmatoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Terra Magmar Market SRL prin încheierea 
din 09.04.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia II Civilă, în dosarul 1198/63/2019. 
7.1. Debitorul SC Terra Magmar Market 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 SC Terra Magmar Market 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 limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 17.05.2019. 
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 28.05.2019. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor, întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 11.06.2019. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc în data de 03.06.2019, ora 10 la 
sediul administratorului judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL din Craiova, str. Sf Dumitru, 
nr. 3, et. 1, judeţul Dolj, având ca ordine de zi: prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea comitetului creditorilor, 
confirmarea numirii și remunerației administratorului judiciar. 
9. Administrator judiciar Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL, prin asociat coordonator Andreea 
Mihaela Colhon  
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. 65 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 şi adresa de mail pentru comunicare. 
 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 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. 
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. 
Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei). 

Activ Management Lichidare Recuperare Creanţe IPURL prin asociat coordonator Andreea Mihaela Colhon 
 
Județul Harghita 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea MATRITA SA, cod unic de înregistrare: 525027 
România 
Curtea De Apel Târgu-Mureş 
Secţia A II-A Civilă, De Contencios Administrativ Şi Fiscal 
Tîrgu mureş, str. Tudor vladimirescu, nr. 69, jud. Mureş 
DOSAR nr. 1625/96/2017/a1 
Stadiul procesual: Apel 
Obiectul dosarului: Procedura Insolvenţei 
Complet: C2ACFP 

Comunicare 
emisă la data de 05 Aprilie 2019 

a Deciziei nr.73/A, 
pronunţată la data de 12 martie 2019 

Către 
DEBITORUL: 
SC MATRIŢA SA - ODORHEIU SECUIESC, STR.NICOLAE BĂLCESCU, nr. 5, Cod postal 535600, Judeţ 
HARGHITA, 
SC MATRIŢA SA, PRIN LICHIDATOR JUDICIAR B & B INSOLVENCY SOLUTION IPURL: ODORHEIU 
SECUIESC, STR.NICOLAE BĂLCESCU, nr. 5, Cod postal 535600, Judeţ HARGHITA, 
SC MATRIŢA SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL GERGELY LADISLAU: ODORHEIU SECUIESC, 
STR.NICOLAE BĂLCESCU, nr. 5, Cod postal 535600, Judeţ HARGHITA, 
ADMINISTRATOR SPECIAL: 
GERGELY LADISLAU - ODORHEIU SECUIESC, STR.BRESLELOR, nr. 17, ap. 16, Cod postal 535600, Judeţ 
HARGHITA, 
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