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10.04.2019.  
• Raportul privind activitatea desfăşurată în perioada 14.03.2019 – 08.04.2019 a fost publicat în BPI nr 7193 din 
09.04.2019. 

SCP Falimvest SPRL 
 
2. Societatea HIGH PROFESSIONAL WORK SRL, cod unic de înregistrare: 35146883 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificate a falimentului 
Nr. 197 Data emiterii : 25.04.2019 

1. Date privind dosarul: Nr dosar 756/108/2019 Tribunal Arad, Judecător sindic COSMIN Branc 
2. Adresa instanţei: str. V. Milea nr. 2-4, loc. Arad, jud. Arad, Nr tel 0257228908.  
3. Debitor: SC High Professional Work SRL, cu sediul in loc. Arad, str. Horia, nr. 7, corp A, et.1, ap. 14, jud. Arad, 
identificata prin J02/1167/2015 si CUI 35146883 
4. Lichidator judiciar IOANA BUBULETE IPURL Cod fiscal 27656873, sediul social str. Tribunul Buteanu nr.1, ap.1, 
mansarda, loc. ARAD. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0510/23.10.2010. Fax: 0357407293. E-
mail ioanabubulete@yahoo.com. Nume şi prenume reprezentant persoană juridică, Bubulete Ioana Adriana. 
5 Subscrisa Ioana Bubulete IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC High Professional Work SRL, 
conform Incheierii Civile nr. 71/18.04.2019 pronunţată de Tribunalul Arad, secţia Civilă, în dosarul 756/108/2019, în 
temeiul art. 99/146  din Legea privind procedura insolvenţei. 
notifică 
6. Intrarea debitorului în procedura simplificata a falimentului.  
6.1. Termenul limită pentru pentru depunerea creanţelor este 28.05.2019. 
6.2.Termenul limită pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creantelor 
10.06.2019. 
6.3. Stabileste termenul limita pentru solutionarea eventualelor contestatii la data de 20.06.2019 si pentru afisarea 
tabelului definitiv la data de 01.07.2019. 
7. Se convoaca adunarea creditorilor debitoarei care va avea loc la sediul IOANA BUBULETE IPURL în data de 
18.06.2019, ora 14 00 având ca ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2.Desemnarea comitetului creditorilor; 
3. Confirmarea lichidatorului judiciar si aprobarea onorariului lichidatorului judiciar in cuantum de 800 lei/luna. In 
cazul in care nu se intruneste cvorumul solicitat de lege, adunarea se reia in data de 25.06.2019 ora 11.00 cu aceeasi 
ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei debitorului; 2. Desemnarea comitetului creditorilor; 3. Confirmarea lichidatorului 
judiciar si aprobarea onorariului lichidatorului judiciar in cuantum de 800 lei/luna.   
8. Se convoacă adunarea asociaţilor SC High Professional Work SRL, în data de 15.05.2019, ora 11,30 la sediul Ioana 
Bubulete I.P.U.RL, având ca ordine de zi: desemnarea administratorului special, conform art. 52 din Legea 85/2014. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
� În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Arad „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul preliminar” calculată până la data deschiderii procedurii (18.04.2019), cu respectarea 
dispoziţiilor art. 104 si 107 din Legea privind procedura insolvenţei: 
Art. 104 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei, 
precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinta. 
(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinta., cel 
mai tarziu in termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creantei. 
ART. 107  (1) Creanţele constând în obligaţii care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este 
supusă modificării vor fi calculate de către administratorul judiciar/lichidator şi înscrise în tabelul de creanţe cu 
valoarea nominală pe care o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestaţii 
impotriva calculului făcut de administratoruljudiciar/lichidatorul judiciar  pentru astfel de creanţe. 
(2) Creanţele exprimate sau consolidate în valuta vor fi înregistrate in tabelul preliminar la valoarea lor în lei, la cursul 
Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii insolventei. 
� 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 Arad. 
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, extrajudiciare sau masurile de executare silita 
pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului(art. 75 din Legea 85/2014). 

Ioana Bubulete IPURL 
Prin asociat coordonator 
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