BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8035/18.04.2019
Județul Brăila
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea AGRINOVA SRL, cod unic de înregistrare: 18185963
Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolventei
Agrinova SRL
Nr: 3358 data emiterii:17.04.2019
1.Date privind dosarul: Dosar nr. 720/113/2019, Tribunalul Braila, Sectia a II-A Civila de Contencios Administrativ şi
Fiscal.
2.Registratura instanţei: str. Calarasilor, nr. 47, Braila.
3.Debitor: AGRINOVA SRL, în insolventa, în insovency, en procedure collective, avand numar de inregistrare în
registrul comerþului J9/1132/2005, CUI 18185963, cu sediul în Comuna Vădeni, LOT 1, TARLA 161, PARCELA
1086/1/1, Judet Brăila.
4.Administrator judiciar: SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L., cu adresa de corespondenta
Bucureşti, str. Traian, nr.2, Ans.Unirii, bl.F1, trons.3, et.1, ap.3, sector 3, nr. înregistrare RFO II-0393, CUI RO
25852407, e-mail office.bucuresti@sierraquadrant.ro, reprezentat prin Asociat Coordonator Ing. Ovidiu Neacsu,
desemnat prin incheierea de sedinta din data de 11.04.2019.
5.Subscrisa, SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitoarei
Agrinova SRL, în insolventa, în insovency, en procedure collective, în temeiul art. 76, art. 99, şi art. 100 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:
6.Deschiderea procedurii generale de insolventa a societatii Agrinova SRL,
7.Creditorii debitoarei Agrinova SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea
cererii de admitere a creanţelor în condiţiile următoare:
 Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului 24.05.2019;
 Termenul limita de verificare a creantelor, intocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului
preliminar la data de 12.06.2019;
 Termenul limita pentru definitivarea tabelului de creante: 05.07.2019;
 Termen pentru prima sedinta a adunarii creditorilor 17.06.2019;
Termenul pentru formularea contestaţiilor la tabelul preliminar, cu respectarea dispoziţiilor art.111 alin.4 din legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, este de 7 (şapte) zile de la publicarea în BPI.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
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 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă.Cererea de înscriere a 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 administratorul judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă sau prin e-mail.Toate înscrisurile depuse la
dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru.
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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă).
Administrator judiciar, Sierra Quadrant Filiala Bucureşti SPRL, ing.Ovidiu Neacşu
Municipiul Bucureşti
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea CAMARG DECO SRL, cod unic de înregistrare: 33584194
Reconvocare adunare creditori
Nr: 572 / 18.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 18934/3/2016
Tribunal Bucureşti – Secţia a VII-a Civila
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucureşti
3.Debitor: SC CAMARG DECO SRL
Cod unic de inregistrare: 33584194
Sediul social: Bucureşti Sect. 1, Blvd. BUCUREŞTII NOI, nr. 58, ZONA 2, Birou nr.2, Bloc 5, Scara A, Etaj 3, ap. 13
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/10669/2014
4.Creditori: Potrivit tabelului de creante
5.Lichidator judiciar: ACSIS SOLV IPURL
Cod de identificare fiscală: RO26383945
Sediul social: Bucureşti, sector 3, str. Harsova, nr. 37
Adresa de corespondenta: Bucureşti, sector 2, str. Viitorului nr.110, etaj 1, ap.3
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007
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