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locaţia din mun. Ploieşti, str. Maramureş, nr. 12, et. 1, camera 65A, jud. Prahova, orele 15:00, cu următoarea ordine de 
zi: negocierea şi discutarea onorariului lichidatorului judiciar. Onorariul pe care lichidatorul judiciar îl propune este 
compus din 1200 lei/lună, onorariu fix, şi un onorariu de succes, raportat la sumele distribuite creditorilor, de 3,5% 
pentru primul an, 3% pentru al doilea an şi 2% pentru al treilea an, la care se adaugă TVA. Convocarea prezentei 
şedinţe a adunării creditorilor a fost făcută prin publicare în BPI nr. 7568/12.04.2019, iar creditorului majoritar, CEC 
Bank SA–Sucursala Braşov, deţinător a 92,86% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitoarei, 
fără prezenţa căruia şedinţa nu se poate desfăşura, i-a fost comunicat prin poşta electronica, pe adresa de e-mail a 
acestuia, convocatorul, împreună cu procesul-verbal al şedinţei adunării creditorilor din data de 10.04.2019 şi oferta de 
onorariu a lichidatorului judiciar, onorariul fiind diminuat faţă de cel propus în şedinţa adunării creditorilor din data de 
10.04.2019. Şedinţa este prezidată de reprezentantul lichidatorului judiciar, asociat coordonator Dogeanu Olga. 
Desfăşurarea şedinţei: Dreptul de vot la prezenta şedinţă a adunării creditorilor este calculat conform dispoziţiilor art. 
49 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2014, raportat la tabelul definitiv rectificat al creanţelor publicat în BPI nr. 
5037/11.03.2019. Înainte de ora de începere a şedinţei, pe adresa de e-mail a administratorului judiciar au fost 
recepţionate voturile în scris comunicate de următorii creditori: - AJFP Prahova, deţinător a 1,38% din totalul creanţelor 
înscrise în tabelul definitiv rectificat, care, prin adresa cu nr. 609/15.04.2019, a comunicat următoarele: ,instituţia 
noastră menţinem lichidatorul judiciar desemnat, cu onorariul propus, [...]”; - CEC Bank SA – Sucursala Braşov, 
deţinător a 92,86% din totalul creanţelor înscrise în tabelul definitiv rectificat, care, prin adresa cu nr. 8737/17.04.2019, 
a comunicat că ,CEC Bank SA Sucursala nu aprobă onorariul propus de lichidatorul judiciar şi propune un onorariu fix 
de 4000 de lei + TVA pentru întreaga perioadă de faliment şi un onorariu de succes de: - 3,5% din sumele distribuite 
creditorilor în situaţia în care recuperarea se face în primul an de la deschiderea procedurii falimentului; - 3% din 
sumele distribuite creditorilor în situaţia în care recuperarea se face în al doilea an de la deschiderea procedurii 
falimentului; - 2% din sumele distribuite creditorilor în situaţia în care recuperarea se face în al treilea an de la 
deschiderea procedurii falimentului. Ceilalţi creditori înscrişi în tabelul definitiv rectificat al creanţelor debitoarei nu s-
au prezentat la şedinţă şi nici nu au comunicat votul lor, în condiţiile prevăzute la art. 48 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Cvorum: se constată îndeplinite condiţiile prevăzute la 
art. 49 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, pentru desfăşurarea şedinţei şi adoptarea de hotărâri, respectiv, în conformitate 
cu dispoziţiile tezei finale a art. 49 alin. (1) din lege, sunt prezenţi titulari de creanţe deţinând 94,24% din valoarea 
totală a creanţelor cu drept de vot asupra averii debitoarei. Deliberări: Preşedintele şedinţei dă citire voturilor 
creditorilor prezenţi, consemnează în procesul-verbal că onorariul propus de creditorul majoritar este acelaşi pe care l-a 
propus şi în adunarea creditorilor din data de 10.04.2019 şi pe care lichidatorul judiciar nu l-a acceptat, consemnând în 
continuare că adunarea creditorilor întrunită în şedinţa de astăzi, 18.04.2019, adoptă următoarea HOTĂRÂRE: nu se 
aprobă oferta de onorariu a lichidatorului judiciar. 

 Dogeanu Olga. 
 
Județul Timiş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea PASTORALA SRL, cod unic de înregistrare: 18089877 

Notificare privind deschiderea procedurii simplificata a insolvenţei  
Nr. 614 data emiterii: 18.04.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4923/30/2018, Tribunal Timiş, Secţia II Civilă, judecator-sindic Loredana 
Neamtu. 
2.Arhiva instanţei: Adresa: P-ţa Tepeş Vodă, nr. 2, Timişoara: Luni – Joi orele 8.30 – 12.30. 
3.1. Debitor: al SC PᾸSTORALA SRL în faliment, în bankruptcy, en faillite, cu sediul în loc. Timisoara, str. Eternitatii 
nr.29, jud. Timis, înregistrată la registrul comerţului sub numarul J35/3493/2005, având CUI RO 18089877. 
3.2. Administrator special: nu a fost desemnat. 
4.Creditori: - 
5.Lichidator judiciar: MBS Insolv Consult SPRL cu Atestat UNPIR nr. 2A0509, înregistrată în Registrul formelor de 
organizare sub nr. RFO 0509, cu sediul în Timişoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 19, jud. Timiş, CIF RO 
28002281, tel.: 0356/466.445, fax: 0356/466.446, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: 
av. Şchiopescu Budacă Elena-Magdalena. 
6.Subscrisa MBS Insolv Consult SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC PᾸSTORALA SRL, conform 
încheierii nr. 430 din 04.04.2019 pronunţată de Tribunalul Timis în dosar nr. 4923/30/2018 în temeiul art. 147 şi urm. 
din Legea privind procedura insolvenţei coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (5), 
art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ notifică: 
7. Intrarea debitorului în procedura simplificată prin pronunţarea Încheierii nr.430 din 04.04.2019 pronunţată de 
Tribunalul Timis în dosar nr. 4923/30/2018.  
7.1. Debitorul SC PᾸSTORALA 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 procedura insolvenţei.  
7.2. Creditorii debitorului SC PᾸSTORALA SRL pot depune opozitie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de 
la primirea notificarii şi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei în condiţiile următoare:  
7.2.1. Termenul limita pentru depunerea de catre creditori a declaratiilor de creanta este la data de 20.05.2019. 
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În temeiul art. 114 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.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.05.2019. Termenul limită pentru 
introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolventa a tabelului preliminar. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.06.2019. 
Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar, din Timisoara, str. 
Eugeniu de Savoya, nr.7, ap. 4/A/I, în data de: 03.06.2019 la orele 12:00, având ca ordine de zi: numirea comitetului 
creditorilor, prezentarea situaţiei debitorului; confirmarea lichidatorului judiciar, aprobarea onorariului lichidatorului 
judiciar în cuantum de 1.000 lei/luna TVA inclus din averea debitoarei. 
8.Deschiderea procedurii simplificata a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Timis 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 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.  
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 procedura insolvenţei). 

Lichidator judiciar MBS Insolv Consult SPRL,  prin asociat coordonator   Şchiopescu Budacă Elena Magdalena. 
 
2. Societatea TEX LINE SRL, cod unic de înregistrare: 16493932 
Tribunalul Timiş  
Dosar nr: 5520/30/2011 
Termen: 18.04.2019  
 Către, 
Tribunalul Timiş 
 SCP M.B.S. INSOLV CONSULT SPRL prin as.coord. av. Şchiopescu-Budacă Elena-Magdalena, în calitate de 
administrator judiciar al debitoarei SC TEX LINE SRL- în reorganizare judiciara, în juridical reorganization, en 
redressement cu sediul în Timisoara, str. P-ta Avram Iancu, nr. 5, jud. Timis, înregistrată la ORC-Timiş sub 
J35/1720/2004 şi CUI 16493932, depun prezentul: 

Raport de activitate 
Nr. înreg. 593/15.04.2019 

I. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ÎNTREPRINSE DE CĂTRE ADMINISTRATORUL JUDICIAR: 
Subscrisa, în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute de L.85/2006, am procedat la publicarea raportului de activitate 
anterior în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.1268/21.01.2019, raport care a fost depus pentru termenul de 
judecata din data de 18.01.2019. 
(anexam dovada publicarii raportului de activitate).  
 In data de 27.03.2019 a fost inregistrata din partea societatii debitoare o adresa prin care invedereaza intentia de a intra 
în procedura falimentului motivat de faptul ca nivelul scazut al activitatii desfasurate face imposibila continuarea 
relatiilor comerciale la un standard care sa asigure mentinerea societatii pe piata de profil. 
(anexam adresa receptionata din partea debitoarei) 
II. SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC : 
-Solicitam judecatorului-sindic dispunerea intrarii în faliment a societatii debitoare potrivit art.107 alin. 1, lit C). 

SCP M.B.S. Insolv Consult SPRL, Prin as.coordonator av. Şchiopescu Budacă Elena Magdalena 
* 
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