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alin. (4) din Legea. 85/2014;
5.Oportunitatea formularii de catre creditori a cererii de atragere a raspunderii conform art. 169 alin. 1 din Legea nr.
85/2014, avand în vedere ca lichidatorul judiciar nu intelege sa formuleze o astfel de cerere, punct de vedere exprimat
prin concluziile raportului intocmit în conformitate cu dispozitiile art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 publicat în BPI
nr. 1578/25.01.2019. Precizam de asemenea ca lichidatorul judiciar nu intelege sa formuleze apel în conformitate cu
dispozitiile art. 169 alin. 7 din Legea nr. 85/2014
9.Deschiderea procedurii de faliment se notifică ORC pentru efectuarea menţiunii.Termen pentru continuarea
procedurii 03.10.2019
C.I.I. Itu Ionut-Cosmin prin reprezentant legal Itu Ionut-Cosmin
In vederea continuarii procedurii prevazuta de legea privind procedura insolventei, solicitam :
* Directiei de Impozite Si Taxe Locale sa depuna la dosarul cauzei situatia bunurilor debitoarei. In cazul în care
debitoarea a instrainat bunuri dupa data de 13.12.2016, va rugam sa ne transmiteti contractele de vanzare cumparare si
datele de identificare ale noilor proprietari, asa cum s-au succedat.
** Administratiei Finantelor Publice sa depuna la dosarul cauzei toate datele pe care le detine despre activitatea
financiar contabila, pe ultimii 2 ani, a debitoarei (copii dupa ultimele bilanturi si raportari contabile, declararii, depuse
de debitoare la institutia dvs., precum si fisa sintetica evaluata la data deschiderii procedurii). Pentru urgentarea
solutionarii cauzei, va solicitam sa transmiteti si administratorului/lichidatorului judiciar datele solicitate.
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
insolventei si de insolventa).
Județul Cluj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea ONCOS PROD SRL, cod unic de înregistrare: 15111694
Dosar nr. 366/1285/2019
Tribunalul Specializat Cluj
Către, Creditorii Oncos Prod SRL
CITR Filiala Bihor SPRL, cu sediul ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. Cluj, nr. de înregistrare în
Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de înregistrare fiscală nr. 25979789, în
calitate de administrator judiciar al Oncos Prod SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), CUI
15111694, și J12/2653/2002, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 76, Județ Cluj desemnat prin
Încheierea Civilă nr. 734/2019, în dosarul 366/1285/2019 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj vă comunicăm
prezenta:
Notificare deschidere procedură de insolvență și convocare adunarea creditorilor
261/22.04.2019
Având în vedere:
1.La data de 18.04.2019 prin Încheierea Civilă nr. 734/2019 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj a dispus
deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014, faţă de debitoarea Oncos Prod
SRL, în dosarul nr. 366/1285/2019 desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Bihor SPRL. Procedura a fost
deschisă la cererea debitorului.
2.Calitatea de creditor al Oncos Prod SRL astfel cum rezultă din evidenţele puse la dispoziţia administratorului judiciar.
3.Incidenţa art. 99 din Legea nr. 85/2014 în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare
tuturor creditorilor menționați în lista depusă de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit
prevederilor art. 74, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăților agricole ori altor
registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii”.
Drepturi, obligații, termene procedură:
1.Aveţi obligaţia de a înceta orice formă de realizare a creanţei dvs. faţă de Oncos Prod SRL iniţiată în afara procedurii
prezente de insolvenţă, în temeiul art. 75 din Legea nr. 85/2014 aceste acţiuni fiind blocate („de la data deschiderii
procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea
creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face numai în cadrul procedurii
insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor”).
2.În condiţiile în care aveţi o creanţă de recuperat de la debitoare, născută anterior datei de 18.04.2019, sunteţi
îndreptăţit să formulaţi o declaraţie de creanţă conform art. 102 din Legea nr. 85/2014, care va trebui să respecte
condiţiile art. 104 din Legea nr. 85/2014, respectiv să cuprindă:
a.indicarea numelui/denumirii creditorului cu domiciliul/sediul actual şi datele de contact (adresa exactă de comunicare,
persoane contact, numere de telefon, email, fax);
b.suma solicitată în lei (indicarea clară a sumei totale, cât şi sumele din care se compune şi modalitatea de calcul);
c.dovada creanţei (contract, facturi, procese verbale predare primire, avize expediţie, orice alte documente relevante
care pot proba pretenţiile dvs.);
d.indicarea eventualelor drepturi de preferinţă sau garanţii şi probarea efectuării publicităţii acestora (sancţiunea
neindicării clare a garanţiilor sau neprobării acestora constă în înscrierea creanţei ca fiind chirografară; ataşaţi extrase
AEGRM sau copii CF).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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Vă atragem atenţia că în baza alin. (2) de la art. 104, toate documentele justificative ale creanţei/înscrisurile depuse în
probaţiune trebuie depuse până la termenul limită de depunere a declaraţiei de creanţă. Nerespectarea acestei dispoziţii
este sancţionată cu decăderea din acest drept, declaraţia urmând a fi respinsă.
Dacă doriţi să solicitaţi dobânzi, penalităţi sau alte accesorii la creanţa dvs., vă atragem atenţia că aveţi dreptul să le
calculaţi doar până la data deschiderii procedurii, art. 80 din Legea nr. 85/2014 interzicând adăugarea lor ulterior datei
deschiderii procedurii. Declaraţia va fi întocmită în dublu exemplar şi comunicată către:
a. un exemplar va fi înregistrat la Registratura Tribunalului Specializat Cluj la dosarul nr. 366/1285/2019, la adresa Cluj
Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, jud. Cluj, cu datele de contact Telefon: 0264-596110; 0264-596111, Fax: 0264504366, E-mail: tr-comercial-cluj@just.ro. La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada în original, a achitării unei
taxe de timbru în sumă de 200 lei1, ce va fi plătită în contul de venituri al bugetului local taxe judiciare de timbru şi alte
taxe de timbru”, al unităţii administrativ teritoriale în care aveţi sediul/domiciliul (primăriei din localitatea unde aveţi
sediul/domiciliul)2.
b. un exemplar va fi înregistrat la registratura administratorului judiciar, CITR Filiala Bihor SPRL, cu sediul ales în
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj, nr. de înregistrare în
Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de înregistrare fiscală nr. 25979789, telefon
0264.444.821/822, fax 0264.444.823, email office@citr.ro. La acest exemplar, urmează a fi ataşată dovada achitării
taxei de timbru în sumă de 200 lei în copie. Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este 12.07.2019.
Nerespectarea acestui termen este sancţionată cu decăderea, potrivit dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014.
3. Termenele stabilite în procedura de insolvenţă deschisă faţă de Oncos Prod SRL:
a. termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca
urmare a cererii formulate de debitor fixat prin Încheierea Civilă nr. 734/2019 este 10.06.2019.
b. termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 12.07.2019.
c. termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe a este
02.09.2019.
d. termenul de contestare a tabelului preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă.
e. termenul de definitivare a tabelului creanţelor este 26.09.2019.
Convocare adunare creditori:
CITR Filiala Bihor SPRL convoacă Adunarea Creditorilor, ce urmează a se desfăşura la data de 09.09.2019, ora 14:00,
la adresa Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj având pe ordinea de
zi:
1. Prezentarea măsurilor efectuate de la declanşarea procedurii;
2. Prezentarea activului şi a pasivului societăţii;
3. Prezentarea şi aprobarea raportului de cauze şi a concluziilor acestuia;
4. Desemnarea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
5. Confirmarea administratorului judiciar, CITR Filiala Bihor SPRL;
6. Aprobarea onorariului administratorului judiciar;
7. Diverse.
În baza art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 creditorii pot transmite şi un vot scris la sediul ales al administratorului
judiciar din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj, înmatriculată în
Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFO II 0760/2014, având cod de identificare fiscală 33154723,
telefon 0264.444.821/822, fax 0264.444.823, email office@citr.ro, deplasarea la şedinţă nefiind obligatorie, care trebuie
să ajungă la registratura administratorului judiciar cel mai târziu până la data și ora programată pentru începerea
ședinței. Pentru orice nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon
0264.444.821/822 sau la adresele de email office@citr.ro, paul.cirlanaru@citr.ro, raluca.ciortea@citr.ro. Vă mulţumim.
Data 22.04.2019
Localitate CITR Filiala Bihor SPRL
Cluj-Napoca Partner Mariana Boiciuc RC
Din respect pentru timpul dvs., spre facilitarea înţelegerii procedurii insolvenţei de efectele cărora aţi fost notificat şi a
nu mai fi nevoit să căutaţi textele legale din Legea nr. 85/2014 invocate în prezentul document, le redăm în cele ce
urmează:
Art. 48 (3) Creditorii pot fi reprezentaţi în adunare prin împuterniciţi cu procură specială autentică sau, în cazul
creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. (4) Dacă prin lege
nu se interzice în mod expres, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care îşi exprimă votul,

2
Art. 14 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 prevede: „acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse ia instanţele
judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, al
Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 287/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară,
falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se
taxează cu 200 lei”.
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semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică
extinsă, bazată pe un certificat valabil, pot fi comunicate prin orice mijloace, până în ziua şi la ora fixată pentru
exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar. (5) La şedinţele adunării creditorilor, salariaţii
debitorului vor putea fi reprezentaţi de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanţelor
reprezentând salariile şi alte drepturi băneşti ce li se cuvin”.
Art. 75 (1) De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de
executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. Valorificarea drepturilor acestora se poate face
numai în cadrul procedurii insolvenţei, prin depunerea cererilor de admitere a creanţelor. Repunerea pe rol a acestora
este posibilă doar în cazul desfiinţării hotărârii de deschidere a procedurii, a revocării încheierii de deschidere a
procedurii sau în cazul închiderii procedurii în condiţiile art. 178. În cazul în care hotărârea de deschidere a procedurii
este desfiinţată sau, după caz, revocată, acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului pot fi repuse pe rol, iar măsurile de executare silită pot fi reluate. La data rămânerii definitive a hotărârii de
deschidere a procedurii, atât acţiunea judiciară sau extrajudiciară, cât şi executările silite suspendate încetează. (2)Nu
sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1): a)căile de atac promovate de debitor împotriva acţiunilor
unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii şi nici acţiunile civile din procesele penale
îndreptate împotriva debitorului; b)acţiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terţilor garanţi.
c)procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federaţiilor sportive care funcţionează potrivit
Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect denunţarea
unilaterală a contractelor individuale de muncă sau convenţiilor civile ale sportivilor şi sancţiuni sportive aplicabile în
această situaţie sau orice alte litigii având ca obiect dreptul sportivului de a participa la competiţie”.
Art. 80 (1) Nicio dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi
adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 103. (2) În
cazul în care se confirmă un plan de reorganizare, dobânzile, majorările ori penalităţile de orice fel sau cheltuielile
accesorii la obligaţiile născute ulterior datei deschiderii procedurii generale se achită în conformitate cu actele din care
rezultă şi cu prevederile programului de plăţi. În cazul în care planul eşuează, acestea se datorează până la data
deschiderii procedurii falimentului”.
Art. 102 (1) Cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidenţelor
contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de
admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creanţelor vor fi
înregistrate într-un registru, care se va păstra la grefa tribunalului. Sunt creanţe anterioare şi creanţele bugetare
constatate printr-un raport de inspecţie fiscală întocmit ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea
anterioară a debitorului. În termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea procedurii,
organele de inspecţie fiscală vor efectua inspecţia fiscală şi vor întocmi raportul de inspecţie fiscală, potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Creditorii bugetari vor înregistra cererea de admitere a creanţei în termenul prevăzut la art. 100
alin. (1) lit. b), urmând ca, în termen de 60 de zile de la data publicării în BPI a notificării privind deschiderea
procedurii, să înregistreze un supliment al cererii de admitere a creanţei iniţiale, dacă este cazul. (2) Creanţa în baza
căreia s-a deschis procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative
ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere,
potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează accesorii până la data deschiderii procedurii. (3) Cererea de
admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. (4) Creanţele nescadente sau sub
condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi îndreptăţite să participe la distribuiri de
sume în măsura îngăduită de prezentul titlu. (5) Dreptul de vot şi dreptul la distribuţie ale titularilor creanţelor sub
condiţie suspensivă la data deschiderii procedurii, inclusiv ale titularilor creanţelor a căror valorificare este condiţionată
de executarea în prealabil a debitorului principal, se nasc numai după îndeplinirea condiţiei respective. (6) Creanţele
născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite
conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod
corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment. (7) În cazul în care se deschide
procedura de faliment după perioada de observaţie sau reorganizare, creditorii vor solicita înscrierea în tabelul
suplimentar pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii insolvenţei ce nu au fost plătite. (8) Creanţa unei
părţi vătămate din procesul penal se înscrie sub condiţie suspensivă, până la soluţionarea definitivă a acţiunii civile în
procesul penal în favoarea părţii vătămate, prin depunerea unei cereri de admitere a creanţei. În cazul în care acţiunea
civilă în procesul penal nu se finalizează până la închiderea procedurii insolvenţei, fie ca urmare a reuşitei planului de
reorganizare, fie ca urmare a lichidării, eventualele creanţe rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea
persoanei juridice reorganizate sau, dacă este cazul, din sumele obţinute din acţiunea în atragerea răspunderii
patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice în stare de insolvenţă, potrivit prevederilor art.
169 şi următoarele. (9) Toate creanţele prezentate a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate
valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administratorul judiciar sau creditori”.
Art. 104 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanţei,
precum şi menţiuni cu privire la eventualele cauze de preferinţă. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative
ale creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru depunerea
cererii de admitere a creanţei. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita administratorului
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile
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judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul judiciar va
face menţiunea pe original despre prezentarea acestora”.
Art. 114 (1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42,
titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea
termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris
în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură. El nu va avea dreptul de
a-şi realiza creanţele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociaţilor cu răspundere nelimitată ai persoanei juridice
debitoare ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul să nu fi fost condamnat pentru bancrută simplă sau
frauduloasă ori să nu i se fi stabilit răspunderea pentru efectuarea de plăţi ori transferuri frauduloase. (2) Decăderea va fi
constatată de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, care nu va mai înscrie creditorul în tabelul creditorilor”.
Județul Constanţa
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea NAVCONS SHIPPING AGENCY SRL, cod unic de înregistrare: 7507575
Convocare adunarea creditorilor
Număr: 199 Data emiterii: 23.04.2019
1. Date privind dosarul:Număr dosar 5658/118/2010 Tribunalul Constanţa Secţia a II – a Civilă
2. Creditori: B.R.D. – Groupe Societe Generale SA Bd. Mamaia nr. 250 Constanța, J13/2010/1991, CUI 1894847,
AAAS str. Promoroacă nr. 9-11 sector 1 București, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, str. I.G. Duca nr. 18
Constanța, MM Company 2000 SRL str. Moldovei nr. 10 loc. Mangalia jud. Constanța, J13/2970/1996, CUI R
9061206, Primaria Municipiului Mangalia, sos. Constantei nr. 13 loc. Mangalia jud. Constanta
3.Debitor: Navcons Shipping Agency SRL Cod de identificare fiscală 7507575, sediul social str. Gala Galaction nr. 5
loc. Jupiter jud. Constanţa, număr de ordine în registrul comerţului J13/1771/1995
4. Lichidator judiciar: Dovîncescu IPURL Cod de identificare fiscală 37423808, sediul social str. Unirii nr. 114 bl. U4
sc. D ap. 61 Constanţa Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă II0891 tel./fax 0341 431632 E-mail
dovincescu.ipurl@yahoo.com,
5.Subscrisa Dovîncescu IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului Navcons Shipping Agency SRL,
conform sentinţei civile nr. 5215/22.09.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a Civilă, în dosarul
5658/118/2010, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă adunarea
creditorilor debitorului: Navcons Shipping Agency SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar DOVÎNCESCU IPURL, adresa str. Griviței nr.
6 Constanţa. Data 3.05.2019 Ora 9.30. Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură
specială şi legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de
conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de
creditor,semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format
electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil,
poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile
înainte de data fixată pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la
administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de
a vota.
Ordinea de zi: Identificarea de către creditori a unei noi strategii de valorificare a bunului imobil din averea debitoarei
având în vedere vechimea dosarului, precum și dispoziția instanței de judecată de la termenul de judecată din data de
18.02.2019. Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar.
DOVÎNCESCU IPURL
Județul Dolj
Secţiunea I - Profesionişti
1. Societatea STONET COMPUTERS SRL, cod unic de înregistrare: 13197983
Convocare adunare creditori
Data emiterii:22.04.2019
1. Date privind dosarul: număr dosar 7457/63/2017 Tribunal Dolj Secţia II-a Civila
2. Creditori:Stoica Dan-Cornel
Stoica Claudia
Fastweb SRL
AJFP Dolj
Primaria Craiova
First Bank
Global System Communications SRL
Telekom Romania Communications SA
CEZ Vanzare SA
3. Debitor: Stonet Computers SRL Cod de identificare fiscală 13197983 Sediul social Mun. Craiova, Str.Nanterre
Nr.67, Bl.D9,Sc.1, Ap.18, Jud. Dolj Număr de ordine în registrul comerţului J16/392/2000
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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