BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8638/02.05.2019
vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea 85/2014.
Informatii 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 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 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,
fie prin fax 031.101.34.27, sau e-mail: carmen.stinga@gmail.com.
 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, Gama Insolv IPURL, prin coordonator Stîngă Carmen
2. Societatea ELEN GOLD GYM SRL, cod unic de înregistrare: 29681679
Plan de distribuire final
Număr: 1252, Data emiterii: 23.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr unic dosar 6655/105/2017, Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment Judecător sindic Boghici Adriana Magdalena
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Văleni, nr. 44, Ploieşti, judeţ Prahova, număr de telefon 0244.511.110,
programul arhivei/registraturii instanţei 9.00 – 13.00
3.Debitor: Elen Gold Gym SRL, cu sediul social în Ploiești, Bdul. Republicii, nr. 189, bl. 6A, sc. A, et. 7, ap. 27, jud.
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. J29/172/2012, cod de identificare fiscală 29681679
4. Lichidator judiciar: VIA Insolv SPRL, cod de identificare fiscală 32240680, sediul social în Ploieşti, str. Banatului,
nr.1, bl.37B, sc. B, ap. 3, judeţ Prahova, RFO II - 0700, tel/fax 0244.519800, E-mail office@viainsolv.ro, nume şi
prenume reprezentant lichidator judiciar Voicu Elena
Suma de distribuit este de 4.200 lei
Creanţă
Nr.
Valoare
Sumă
Creditor
Sediu creditor
rămasă de
creanţă
distribuită
crt.
plată
Creanţe garantate art.159 alin 3 Legea 85/2014
1

AJFP Prahova

Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr.
22, județ Prahova
Creanţe bugetare art.161 pct 5 Legea 85/2014
1

AJFP Prahova

1

Centrul Român pentru
Administrarea Drepturilor
Artiștilor Interpreți CREDIDAM
Chiperfield Properties SRL

0

36.198

Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr.
18.054
4.200
22, județ Prahova
Creanţe rezultate din livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări art.161 pct 8 Legea 85/2014

13.854

2

București, str. C.A. Rosetti, NR.
34, sector 2

Blejoi, DN1, km 65, jud.
Prahova

Total

36.198

482,73

0

482,73

27.323,92

0

27.323,92

82.058,65

4.200

77.858,65

Via Insolv SPRL - Elena Voicu
3. Societatea FULYA TEKSTIL SRL, cod unic de înregistrare: 29003579
Notificare intrare faliment
Nr. 339/25.04.2019
.Date privind dosarul: Număr dosar 5852/105/2017 Tribunal Prahova Secţia Comercială şi Contencios Administrativ
2.Arhiva/registratura instanţei: cu sediul în Ploieşti, str. Văleni, nr.44, judeţul Prahova, programul arhivei/registraturii
instanţei 9.00-13.00.
3.Debitor: SC Fulya Tekstil SRL Cod unic de înregistrare RO 29003579. sediul social în Ploiesti, str. Strandului, nr. 2,
constructia nr. 4161092, constructia nr. 4161093, judeţul Prahova, Număr de ordine în Registrul Comerţului
J29/1272/2011.
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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4. Lichidator judiciar: Just Insolv SPRL, Cod de identificare fiscală 34733472 cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
nr. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. Prahova, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II
0797/09.01.2015, Tel 0344104525, fax 0344104524
Nume şi prenume reprezentanti lichidator judiciar: Ioana Oprescu şi Ileana Cismaru
5.Subscrisa Just Insolv SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Fulya Tekstil SRL, conform Sentintei
nr. 417 din data de 12.04.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova în Dosarul 5852/105/2017 în temeiul art.145 lit. C) din
Legea nr. 85/2014 notifică
6. Intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului
judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform hotărârii nr. 417 din data de 12.04.2019
pronunţată în dosarul menţionat mai sus.
6.1. Debitorul SC Fulya Tekstil SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Prin sentința nr. 417
din 12.04.2019 se dispune ridicarea dreptului de administrare al administratorului debitoarei SC Fulya Tekstil SRL.
6.2. Creditorii debitorului SC Fulya Tekstil 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 depunerea cererilor privind creanţele născute în cursul procedurii: 13.05.2019.
În temeiul art. 76 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 născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este 28.05.2019. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul
procedurii va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la
creanţele născute în cursul procedurii şi pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 14.06.2019.
7. Deschiderea procedurii procedurii generale a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Prahova.
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.
 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 lichidatorul 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.
Just Insolv SPRL prin av. Ioana Oprescu
4. Societatea ORSINCONSTRUCT TRUST SRL, cod unic de înregistrare: 10032700
Prahova Secţia Civilă a II a de Contencios Administrativ şi Fiscal BF
Ploieşti
Str. Văleni nr.44
Dosar nr. 7357/105/2015
Citaţii emise pentru termenul de judecata din 22.05.2019
Data emiterii 25.04.2019
Se citează în dosarul nr.7357/105/2015 pentru termenul de judecată din 22.05.2019 sala contencios complet 3 Fond,
următorii:
1. debitoare SC ORSINCONSTRUCT TRUST SRL cu sediul social în comuna Podenii Noi,sat Sfacaru judeţul
Prahova, având nr.de înregistrare la Registrul comerţului J29/1505/1997 şi CUI RO 10032700
2. administratorul judiciar CII VONICA LUCIAN cu sediul profesional în Bucureşti, sector 2, str. Popa Soare nr.37 şi ;
creditori
AJFP PRAHOVA
FNGCIMM SA IFN cesionar al finanţatorului creditor UNICREDIT BANK SA
COMUNA PODENII NOI
BOGART SRL
MADCOPN SRL
TOM CONSTRUCT SRL
TECTON CONSTRUCT SRL
ZIDARU IONEL
Parafa preşedintelui instanţei,
Grefier,
Letea Crina Mihaela
Miron Marcela
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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