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Prezentul proces verbal s-a incheiat în 2 (doua) exemplare originale. 
Tomis I.P.U.R.L. - lichidator judiciar 

 
2. Societatea ELCOMEX AQUA SRL, cod unic de înregistrare: 18123987 

Notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 
Nr.: 185, data emiterii: 17.04.2019 

1. Date privind dosarul:Număr dosar:1480/118/2019 Tribunal Constanța, Secţia II Civilă; Judecător sindic Aida – 
Iolanda Slate 
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Traian, nr.31, Constanța, jud. Constanța; Număr de telefon 0241606597; Fax 
0241551342; Programul arhivei/registraturii instanţei 8:30-12:30 
3.Debitor: SC Elcomex Aqua SRL persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în loc. Corbu, Parcela NP 
623/1 + 623/6 județul Constanța, C.I.F. 18123987, J13/3607/2005 
4.Creditor: ANAF Constanța, Jurgen Faff ,etc. 
5.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolventa Vlaic Petrica Dan, Cod de identificare fiscală 30417787 cu 
sediul social în loc. Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.2 Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I-3202 
tel./fax 0269220222, E-mail ciivlaic@yahoo.com 
6. Subsemnatul: Vlaic Petrică Dan, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elcomex Aqua S.R.L, conform 
încheierii nr. 159 din 26.03.2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul 1480/118/2019, în temeiul art.71, art. 
99 alin (1) şi art. 100 alin (1) și următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, notifică: 
7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Elcomex Aqua S.R.L prin încheierea nr.159 
din data de 26.03.2019. 
7.1. Debitorul SC Elcomex Aqua S.R.L 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 nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC Elcomex Aqua S.R.L, 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 născute înainte de deschiderea procedurii 
insolvenței asupra averii debitorului este data 10.05.2019. La depunerea cererii de admitere a creanței se va avea în 
vedere prevederile art.104 din Legea 85/2014, precum și timbrarea acesteia cu taxa judiciară în valoare de 200 lei. În 
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind 
creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 30.05.2019. Termenul limită pentru 
introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului preliminar, în conformitate cu prevederile art.111 alin 3-5 din Legea 85/2014 și cu plata taxei de 
timbru de 200 lei. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.06.2019. Termenul 
limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea nr.85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă este în termen de 10 zile de la primirea prezentei notificarii. 
8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: sediul administratorului 
judiciar în Sibiu, str. Zaharia Boiu, nr.2 în data de 04.06.2019 ora 12.00 având ca ordine de zi : 
- prezentarea situaţiei debitorului- raportul cauzal; 
- desemnarea Comitetului creditorilor; 
- confirmarea administratorului judiciar și a onorariului solicitat; 
9. Comitetul creditorilor nu a fost desemnat. 
10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Constanța/ 
registrului societăţilor agricole/ registrului asociaţiilor şi fundaţiilor/ alte registre pentru efectuarea menţiunii. 
Informații 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 alin (1) 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 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 
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: Cabinet individual de insolvență Vlaic Petrică Dan 
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