BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 8028/18.04.2019
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea MIRELA BEAUTY SOLUTIONS SRL, cod unic de înregistrare: 18925379
Notificare de deschidere a procedurii de insolvenţă în formă generală
Nr. 1135 Data emiterii:17.04.2019
Termen de procedură: 19.04.2019
1. Date privind dosarul: Număr dosar 200/1285/2018, Tribunalul Specializat Cluj.
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Număr de
telefon 0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30.
3.Debitor: MIRELA BEAUTY SOLUTIONS SRL (în faliment, în bankruptcy, en faillité), cu sediul în comuna Ciucea,
nr. 265, jud. Cluj, având CUI RO 18925379 și J12/2678/2006.
4. Lichidator judiciar: RTZ & Partners S.P.R.L., C.U.I. RO28531126 sediul social Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr. 74-76,
et. 2, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă IIA0339 Tel./Fax. 0364-412631/2 E-mail:
office@rtz.ro.
5. Subscrisa: RTZ & Partners S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei MIRELA BEAUTY SOLUTIONS
SRL, în dosarul cu numărul 200/1285/2018, conform Hotărârii Civile nr. 676/2019 pronunţată la data de 11 Aprilie
2019, în dosarul nr. 200/1285/2018, de Tribunalul Specializat Cluj, în temeiul art. 146 coroborat cu art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014, comunică prezenta:
Notificare de deschidere a procedurii de faliment în formă generală a debitoarei Mirela Beauty Solutions SRL
Vă aducem la cunoștință deschiderea procedurii de faliment în formă generală față de societatea MIRELA BEAUTY
SOLUTIONS SRL, conform Hotărârii nr. 676/2019 pronunțată de judecătorul-sindic la data de 11.04.2019, în dosarul
nr. 200/1285/2018 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Prin aceeași hotărâre a fost desemnat în calitate de
lichidator judiciar provizoriu RTZ & Partners S.P.R.L.
În condițiile în care societatea/instituția dumneavoastră înregistrează un drept de creanță asupra debitoarei născut între
data deschiderii procedurii generale de insolvență (15.03.2018) şi data deschiderii falimentului (11.04.2019), sunteți
îndreptățit să formulați o declarație de creanță cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 104 alin. (1) din Legea nr.
85/2014, mai exact să cuprindă: Indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual (adresa exactă,
numere de telefon şi fax, adresă de e-mail); Suma datorată (indicarea clară a sumei totale, sumele din care se compune
și modalitatea de calcul); Temeiul creanței (contractul în temeiul căruia se percep sumele, facturile aferente) şi indicarea
eventualelor drepturi de preferință sau garanții (sancțiunea neindicării clare a garanțiilor constă în înscrierea creanței în
altă grupă, inferioară celei a creditorilor garantați).
Vă atragem atenția că prezenta notificare are ca obiect exclusiv creanțe născute după data de 15 martie 2018
(deschiderea procedurii generale de insolvență) şi până la data de 11 aprilie 2019 (deschiderea procedurii falimentului),
în temeiul art. 147 alin. (2) din Legea nr. 85/2014. În virtutea art. 80 alin. (1) din Legea nr. 85/2014: ”Nicio dobândă,
majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute
anterior datei deschiderii procedurii”.
Raportat la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, creditorii sunt obligați să anexeze declarației de creanță
documentele justificative ale creanței precum şi actele constitutive de garanții. Actele justificative vor fi însoțite de plata
unei taxe de timbru judiciar în cuantum de 200 RON ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local ”taxe
judiciare de timbru şi alte taxe de timbru”, al unității administrativ-teritoriale în care aveți sediul/domiciliul. Dovada
achitării taxei de timbru va fi depusă în original la dosarul cauzei, respectiv dosarul nr. 200/1285/2018, aflat pe rolul
Tribunalului Specializat Cluj, privind debitorul Mirela Beauty Solutions SRL, iar o copie va fi anexată exemplarului
destinat lichidatorului judiciar.
În conformitate cu dispoziţiile art. 146 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, termenul limită de înregistrare a cererilor de
admitere a creanțelor asupra averii debitoarei născute în perioada 15 martie 2018 - 11 aprilie 2019 este data de 16 mai
2019.
Acestea vor fi depuse obligatoriu în două exemplare, (unul pentru a rămâne la dosarul cauzei şi unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar) şi poate fi înregistrată la registratura Tribunalului Specializat Cluj, sau transmisă prin
serviciul poştal pe adresa instanței: Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj-Napoca, jud. Cluj (programul
arhivei/registraturii instanței 8.30-12.30). Exemplarul destinat lichidatorului judiciar poate fi comunicat şi în mod direct
acestuia prin poștă la sediul RTZ & Partners S.P.R.L. din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 74-76, etaj 2, jud. Cluj.
Termenul pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor este data
de 23 mai 2019. De asemenea, termenul de depunere a contestațiilor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar, iar termenul de soluționare a eventualelor contestații formulate împotriva tabelului suplimentar şi
definitivarea tabelului consolidat al creanțelor este data de 13 iunie 2019.
Semnatura si ștampila
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