BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 7918/17.04.2019
Sunt chemaţi la această instanţă, camera E 29, etaj 1, completul C7 în data de 26.09.2019, ora 9.00, în calitate de debitor
HELION - AGENT DE ASIGURARE SRL CU SEDIUL ALES sector 1, Bucureşti, STR.PANAIT ISTRATI, nr. 45
........................................................................................................................
Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte:
Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru
judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii.
Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică.
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
2. Societatea VIEWPEDIA SOFT SRL, cod unic de înregistrare: 27905630
Notificare privind deschiderea procedurii simplificată de faliment
Nr.:564, data emiterii: 16.04.2019
1. Date privind dosarul: 3027/105/2018, Tribunalul Prahova, Secţia Civilă.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Prahova, Ploieşti, str. Gheorghe Lazăr, nr. 6, judeţul Prahova.
3.1. Debitor: SC VIEWPEDIA SOFT SRL cu sediul social în Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 14, Judet
Prahova, cod de identificare fiscală 27905630, numar de inregistrare în registrul comertului J29/39/2011.
3.2. Administrator special: Toader Florin.
4.Creditori: lista anexa.
5.Lichidator judiciar: ART Insolv SPRL cu sediul în Craiova, str. Aries, nr. 1, bl.C, judeţul Dolj, RSP 0421, tel./fax
0251/415.330, reprezentată de Tranca Bogdan.
6.Subscrisa: ART Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC VIEWPEDIA SOFT SRL, conform
sentintei nr. 365/2019 din data de 02.04.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, secţia Civilă, în dosarul nr.
3027/105/2018, în temeiul art. 146 alin. (1) şi art. 147 alin. (1) şi (2) din Legea 85/2014, notifică:
7.1. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, dispune intrarea în faliment în procedura simplificată a debitoarei SC VIEWPEDIA SOFT SRL, conform
sentintei nr. 365/2019 din data de 02.04.2019, pronuntata de Tribunalul Prahova, secţia Civilă, în dosarul nr.
3027/105/2018;
7.1.1. Instanta a stabilit urmatoarele:
- termenul limită pentru inregistrarea cererilor de creanta nascute în cursul procedurii - la data de 17.05.2019;
- termenul limită pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului suplimentar de creante - la
data de 17.06.2019;
- termenul pentru solutionarea eventualelor contestatii la tabelul suplimentar de creante - la data de 25.06.2019;
- termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor - la data de 17.07.2019.
Informaţii suplimentare: 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 orice mijloace pe adresa instanţei, în dublu
exemplar. Se comunica către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru a efectuarea din
oficiu a menţiunilor şi pentru publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
Lista creditori:
Denumire
Nr.
Sediul creditorului
creditor
Bucureşti, str. Actor Ion
BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL
1.
Brezoianu nr. 23-25, Corp A, et.
CUI: 28221494
2, Sect. 1
ASESOFT TECHNOLOGIES SRL
Ploiesti, str. Banatului nr. 1, bl.
2.
CUI: 30009338
37B, ap. 3, jud. Prahova
Prin lichidator judiciar VIA INSOLV SPRL
Bucureşti, bld. Iuliu Maniu nr. 7,
3.
SMART STOCK INVESTMENTS SRL CUI: 34249503
Parter, Sect. 6
Bucureşti, bld. Iuliu Maniu nr. 7,
4.
GEO PROFESSIONAL SERVICES SRL CUI: 29410564
Parter, Sect. 6
EXPERT ONE RESEARCH SRL
Bucureşti, bd. Iuliu Maniu nr. 7,
5.
CUI: 14730293
Parter, Sect. 6
Bucureşti, bld. Alexandru Ioan
OPEN GOV SRL – IN INSOLVENTA
6.
Cuza nr. 95, Camera 2,
CUI: 28942180
Sect. 1
ART Insolv SPRL,
prin Tranca Bogdan
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