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Nr.
crt.

Denumire creditor

Nr. de
inregistrare în
registrul
comertului

CUI

MB Distribution
SRL
Despec Romania
SRL

J40/26946/1994

6646605

J40/4003/2000

12954944

Fan Courier
Express SRL
Skin Media SRL

J40/4014/2001

13838336

J40/8241/2000

13348504

Royal Computers
SRL

J40/8484/2005

17567922

Network One
Distribution SRL
(fosta Asesoft
Distribution SRL)
Ral Computers
SRL
MGT Educational
SRL
Mikro Atlas SRL

J29/1368/2002

15056387

J40/1209/1994

5204613

J40/9039/1998

11005950

J19/809/1993

4367094

Scop Computers
SRL – în insolventa
Comservice –
Company SRL

J40/7212/1994

5589447

J4/22/1992

980141

Meteor SA
Soliton Computers
SRL
R.H.S. Company
SA - în insolventa
Intercont Music
SRL
CWS Boco
Romania SRL

Sediul social

e-mail: roxana@itdirect.ro
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 162, sector 2, fax:
021.230.03.13, e-mail: office@mbd. ro
Sediul procesual la SC Urban & Asociatii SRL:
Bucuresti, B-dul Preciziei nr. 1, et. 4, sector 6, fax:
021.311.53.30
Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza nr. 11C, sector 2
Sediul ales la Coface Romania Credit Management
Services SRL: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 39, et.
3, sector 1
Sediul ales la Coface Romania Credit Management
Services SRL: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 39, et.
3, sector 1
Sediul procesual ales în Voluntari, Sos. BucurestiNord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building,
jud. Ilfov, fax: 021.211.18.56
Bucuresti, str. Vlad Dracul nr. 6, sector 3, fax:
021.321.57.60
Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, corp E, et. 1, sector
1, fax: 021.232.88.99, e-mail: sorinaa@mgt.ro
Miercurea-Ciuc, str. Vorosmarty Mihaly nr. 37, jud.
Harghita, fax: 0266.372.200
Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 162, sector 2

SCPA Portnoi si Asociatii”: Bucuresti, str. Dr. IoanNanu Muscel nr. 8, sector 5, fax: 021.317.33.78, email: office@portnoi.ro
J40/32/1990
361340
Bucuresti, str. Franceza nr. 2-4, sector 3
J40/8532/2003
RO155378 Bucuresti, str. Louis Blank nr. 2, bl. I1, et. 6, ap. 31,
10
sector 1
J40/6891/1991
RO120144 Sediu ales: Bucuresti, str. Costache negri nr. 1-5,
84
Cladirea Opera Center, et. 3, sector 5
J40/1746/1991
1592520
Bucuresti, str. Barajul Arges nr. 41, Bl. 1B, et. 4, ap.
14, sector 1
J23/1921/2008
8201379
Sediu ales: Bucuresti, str. Domnita Anastasia nr. 3,
ap. 4, sector 5
Lichidator judiciar Fineco Insolvency SPRL

Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea BRAMAL LIGHT SRL, cod unic de înregistrare: 23941133
Notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă
Nr. 482/25.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 124/1285/2019; Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Flavius Moțu,
Inițiatorul cererii de deschiderii a procedurii insolvenței : creditorii Sindri SRL și Bramal SRL
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2-4, jud. Cluj, număr de telefon 0264596110, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri, orele 9-12.30
3. Debitor : Bramal Light SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, Piața 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj, număr de ordine în
Registrul comerţului J12/2337/2008, având CIF 23941133
4. Administrator judiciar New Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 21169046, Nr. de ordine în RFO
0210/2006, cu sediul social în Cluj Napoca, Piața Ștefan cel Mare, nr. 4, parter, camera 12, jud. Cluj, Tel 0264403737
fax 0264450665 E-mail office@newinsolvency.ro, Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar Bica Rosana
5. Subscrisa New Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului Bramal Light SRL conform
Sentinţă civilă nr. 785/24.04.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 124/1285/2019, în temeiul art.
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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99 alin. (1) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr. 85/2014, coroborate cu art. 67, art. 74, art. 75 şi art. 90 din acelaşi
act normativ, notifică
6. Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală împotriva debitorului Bramal Light SRL prin Sentinţa civilă nr.
785/24.04.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosar nr. 124/1285/2019.
6.1. Debitorul Bramal Light SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei toate documentele prevăzute la art. 67 din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului Bramal Light SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare :
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.07.2019.
În temeiul art. 114 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.
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar al creanţelor este 14.08.2019.
Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
Termenul pentru soluţionarea contestatiilor şi definitivarea tabelului de creanţe este 11.09.2019.
La data de 19.08.2019 ora 12:00 va avea loc prima adunare a creditorilor la adresa Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare,
nr. 4, parter, camera 12, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi :
1. Confirmarea/Desemnarea administratorului judiciar.
2. Stabilirea onorariului administratorului/lichidatorului judiciar.
Informaţii suplimentare:
1. 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) şi alin. (2) din Legea nr. 85/2014
2. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă constituirea de cauze de preferinţă, în copii certificate.
3. Creditorii care deţin o creanţă împotriva Bramal Light SRL vor avea în vedere la momentul redactării cererii de
înscriere a creanţei, dispoziţiile art. 90 din legea nr. 85/2014 care prevăd că “deschiderea procedurii insolvenţei nu
afectează dreptul niciunui creditor de a invoca compensarea creanţei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când
condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legală sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii”.
4. Referitor la creanţele rezultate din împrumuturi, vă solicităm să menţionaţi în declaraţia de creanţă, dacă creditul a
ajuns la scadenţă, a fost declarat scadent anticipat sau contractul se află în derulare la data deschiderii procedurii
insolvenţei.
5. În ceea ce priveşte contractele de leasing, vă solicităm să aveţi în vedere dispoziţiile art. 105 al. 3 şi 4 din Legea nr.
85/2014, context în care vor fi prezentate informaţiile şi documentele justificative menţionate în prevederile legale la
care s-a făcut referire anterior.
6. 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 administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
7. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.
8.Taxa de timbru se achita, conform art. 40 al. 1) din OUG nr. 80/2013, de către debitorul taxei în numerar, prin
virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe
de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care
persoana juridică are sediul social. Conform art. 40 al. 2) din OUG nr. 80/2013: dacă persoana care datorează taxa
judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se
plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce
acţiunea sau cererea.
În cazul în care beneficiarul taxei de timbru este, în condiţiile legii mai sus menţionate, unitatea administrativ teritorială
Municipiul Cluj – Napoca, taxa de timbru se achită în contul RO79 TREZ 2162 1070 203X XXXX, beneficiar
Municipiul Cluj-Napoca, banca – Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, CUI 4305857.
9.Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau
măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. Valorificarea drepturilor
acestora se poate face numai în cadrul procedurii insolvenţei prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor (art. 75
din Legea nr. 85/2014).
Administrator judiciar New Insolvency SPRL,
prin Asociat coordonator Bica Rosana
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