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5. Societatea VL CONSULTING SRL, cod unic de înregistrare: 25051891 

Romania 

Tribunalul Galaţi 

Secţia Comercială 

Str. Brăilei nr.153 

Dosar nr. 1951/121/2018 

Termen la 5.06.2019 

Citaţie 

emisă la data de 18.04.2019 

în dosarul 1951/121/2018 pentru termenul de judecată din 05.06.2019 

Către: 

Creditori  

AJFP Galaţi, str. Brăilei nr. 33 

Municipiul Galaţi prin Primar – Galaţi, str. Domnească nr. 54 

Antohi Maricel – comuna Cudalbi, judeţul Galaţi 

Sunt chemaţi la această instanţă, camera 11 completul C 5 LJ, în ziua de 05, iunie, anul 2019, ora 9,00, în calitate de 

creditori în proces cu debitoarea VL Consulting SRL cu sediul în Galaţi, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, bl. S7B, ap. 20, 

J17/142/2009, CUI 25051891 prin lichidator judiciar, AA Total Insolvency SPRL Bucureşti, sectorul 1, str. Poet 

Grigore Alexandrescu nr. 83 pentru discutarea raportului cu propunere de trecere la faliment 

Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

 

Județul Iaşi 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea MEGA EDILE IAŞI SRL, cod unic de înregistrare: 32623074 

Notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă a SC Mega Edile Iași SRL 

Nr.: 01/MEG/02.05.2019 

1. Date privind dosarul: Nr.dosar 2517/99/2019 (76/2019). Tribunalul Iaşi - Secţia II civilă, Judecător sindic: Mițică 

Alexandru. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. Elena Doamna, 1 A, jud. Iaşi. Programul arhivei/registraturii instanţei 09.00- 

13.00. 

3.1. Debitor: SC Mega Edile Iași SRL 

Cod de identificare fiscală CUI 32623074. Sediul social: Mun. lasi, Bdul. Nicolae Iorga, nr.10A, et.2, camera 6, Jud. 

Iași. RC J22/1/2014. 

3.2. Administrator special: nu este desemnat. 

4. Creditori: -. 

5. Administrator judiciar: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L Sediu: Mun. Iași, Zona Buna Vestire, Str. Emil Honoriu nr.1, 

Jud. Iași. Sediu procesual ales: Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl.Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud. Iaşi. 

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0641. Nume şi prenume reprezentant administrator 

judiciar persoană juridică: Muraru Adriana. 

6. Subscrisa: Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Mega Edile Iași 

SRL conform Încheierii nr.32 din data de 23.04.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – Faliment, în 

dosarul nr.2517/99/2019 (76/2019), ȋn temeiul art.72, alin (6) raportat la art 38, alin (1) din Legea nr.85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică 

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC Mega Edile Iași SRL prin Încheierea nr.32 din 

data de 23.04.2019, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia II civilă – Faliment, în dosarul nr.2517/99/2019 (76/2019). 

7.1. Debitorul SC Mega Edile Iași SRL 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 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţã. 

7.2. Creditorii debitorului SC Mega Edile Iași SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 

depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 08.06.2019. 

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţã, nedepunerea cererii 

de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi 

împotriva debitorului.  

7.2.2. Alte termene stabilite prin încheierea de deschidere a procedurii: 

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 

28.06.2019. 

Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în BPI. 

Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații la tabelul preliminar și definitivarea tabelului creanțelor este 

06.09.2019. 

Termen pentru examinarea stadiului procedurii de insolvenţă este 06.09.2019. 

Administrator
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8. Adunarea Creditorilor: prima şedinţă a Adunării Creditorilor va avea loc la data 03.07.2019, ora 12.00, la biroul 

administratorul judiciar din Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, nr.3, Bl.Gh. Şonțu, Demisol, Birou nr.4, Jud. Iaşi, cu 

următoarea ordine de zi:  

8.1. Confirmarea administratorului judiciar, Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L desemnat de instanţa de judecată şi 

stabilirea onorariului, propunerea acestuia fiind de 2.500 lei /lunar fãrã TVA – onorariu fix şi 3% din recuperãri creanţe 

şi vânzãri bunuri, fãrã TVA – onorariu de succes;  

8.2. Constituirea Comitetului Creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia;  

8.3. Prezentarea stadiului procedurii de insolvenţă. 

9. Deschiderea procedurii generale de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 

Iaşi 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 alin (1) din Legea nr.85/2014. 

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 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 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţã). 

10. Menţiuni speciale: Vă solicităm să faceţi menţiunile corespunzătoare în registrele dumneavoastră, astfel încât orice 

persoană fizică sau juridică să poată lua la cunoştinţă de situaţia juridică a societăţii în cauză. 

Administrator judiciar Alfa & Omega Insolv I.P.U.R.L 

Practician ȋn insolvenţă Muraru Adriana 

 

2. Societatea OJKOS SRL, cod unic de înregistrare: 22311954 

Tabel preliminar al creanțelor modificat 

Nr.129 din 25.04. 2019 

Număr dosar: 962 /99/2019 2. Debitor: SC.Ojkos SRL cu sediul în Mun. Iasi, str. Prof. Paul, Nr.7, Bloc. 338, Etaj 3, 

Ap.11, Jud. Iasi, număr de ordine în Registrul comerţului: J22/2397/2007, CUI: 22311954.  

3. Subscrisa: Cabinet Individual de Insolvenţă Paşcalău Emilia în calitate de lichidator judiciar al debitorului, SC.Ojkos 

SRL în temeiul art. 100 alin. (1) lit. (C) din Legea 85/2014, privind procedura insolvenţei, comunică: 

Tabelul preliminar al creanțelor debitorului SC.Ojkos SRL. 
Nr. 

crt. 

Creditor Nr. si data 

înregistrări

i 

Creanță 

solicitată 

Creanță 

verificată 

Creanță 

admisă 

Categ. creanței % 

din total 

creante. 

 Total creanțe 

bugetare garantate 

 1.831.652,00 1.831.652,00 1.831.652,00 Creante 

bugetare 

100,00% 

1. DGRFP.IASI 

AJFP - IASI,Str. 

Anastasie Panu, 

nr. 26 

 Adr.nr. 

86483/ 

24.04.2019 

1.831.652,00 1.831.652,00 1.831.652,00 Creanta 

bugetara 

garantata, conf. 

art. 159.pct. 3. 

100,00% 

 TOTAL 

CREANTE 

 1.831.652,00 1.831.652,00 1.831.652,00   

Lichidator judiciar. Ec. Pașcalău Emilia 

 

Județul Maramureş 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea INTERALCOOZ SRL, cod unic de înregistrare: 5085784 

Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă 

Dosar nr. 1617/100/2017 

Proces verbal nr. 5 

al adunării creditorilor debitoarei SC Interalcooz SRL 

încheiat azi 24.04.2019, la sediul lichidatorului judiciar 

Debitor : SC INTERALCOOZ SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în sat Lăpuşel, comuna Recea, str. 

Aleea Lăpuşel, nr. 1, jud. Maramureş, J24/2101/1993, CUI 5085784. 

Lichidator judiciar : Cziriac & Cziriac – Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă 

Ordinea de zi : 

1. Supunerea spre aprobarea adunării creditorilor a cererii din 25.03.2019 formulată de către adjudecatară privind 

prelungirea termenului de plată a diferenţei de preţ pentru bunuri mobile de natura stocurilor de băuturi, adjudecate în 

cadrul licitaţiilor din 24.01.2019, 31.01.2019, 07.03.2019, pentru o perioadă de 45 zile de la data scadenței. 
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